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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att genom tidigare forskning undersöka hur ungdomars 

identitetsskapande påverkas av att bo på en plats som tillskrivits en negativ betydelse av 

omgivningen. De teoretiska utgångspunkterna används som ett verktyg för att ge en ökad 

förståelse, är teorier om identitet, utanförskap, etnicitet samt anpassning. Studien är av 

kvalitativ art då den ska fånga föreställningar om hur avvikelse skapas och öka kunskapen 

om förståelse för hur individer, som positioneras som avvikande, upplever sin situation i 

samhället. Det är en litteraturbaserad studie med inriktning textanalys vilken består av 

avhandlingar och rapporter. I den tidigare forskningen som presenteras ligger fokus på att 

koppla den segregerade förorten till de människorna boendes här samt den svenska normen. 

Analysen är uppdelad på tre teman varav det första är skapande av avvikelse, andra temat 

som presenteras är formandet av identitet. Tredje temat visar hur unga människor använder 

sig av olika anpassningsstrategier för att anpassa sig till samhället. Slutligen diskuteras hur 

fokus i samhället bör ligga i att ta tillvara på den mångkultur som finns i Sverige, det istället 

för att helt fokusera på en integration av individer med invandrarbakgrund till det svenska 

samhället. 
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Abstract 

The purpose of this essay was to reflect on previous made research, on examining how 

youth’s identity is formed by living in an area that society looks at negatively. The theoretical 

benchmarks that have been used in order to provide a better understanding are: identity, 

exclusion, ethnicity and adaption. The study is a qualitative study, since there is an aspiration 

in increasing the knowledge and understanding, of the conception that these individuals 

experience, as deviants in the society. This is a literature-based study, focusing mainly on 

written analysis, which consists of reports, theses and case studies. Previous research that is 

presented focuses mainly on attaching the segregated suburb to the people living there and 

the Swedish standard. The analysis is divided into three different parts, the first one being the 

creation of deviants, the second part that is presented focuses on how identities are formed. 

The third and final part, demonstrates how young people develop adaptation strategies in 

order to accustom ate themselves into society. In conclusion, we discuss how the focus in 

society should be aimed at taking care of the multicultural society that exists in Sweden, 

instead of focusing on the integration of immigrants into the Swedish society.  
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1. Inledning 

Under uppväxten genomgår alla människor i ett samhälle en socialiseringsprocess, vilket 

innebär lärdomar om normer och oskrivna regler som existerar i samhället. Genom att ta del 

av dessa regler kan ett samspel skapas mellan individer som lever nära inpå varandra. 

Socialiseringsprocesser är formade efter olika platser och ser därför olika ut mellan olika 

kulturer. Om en individ kliver utanför samhällets normer och regler ses denne som avvikande 

och det kan leda till att individen stämplas eller hamnar i ett utanförskap från samhället.  

På socionomutbildningen på Södertörns högskola är inriktningen på programmet Socialt 

arbete med storstadsprofil. Storstadsproblematik har varit ett återkommande tema under 

utbildningen och vi har under den perioden berört frågor kring integration, segregation, 

identitet samt de teoretiska begreppen avvikande och utanförskap. Som en följd av det har 

många frågor kring de ämnena dykt upp och vi har därför valt att titta närmare på nämnda 

begrepp i vår kandidatuppsats. Under utbildningens gång har vi stött på författare som Philip 

Lalander, Ove Sernhede och Filipé Estrada. De har på olika sätt berört och belyst hur 

ungdomar skapar sin identitet, i sin litteratur och även i sina föreläsningar. Vi har i tidigare 

uppsatser valt att titta närmare på hur maktlöshet och utanförskap har bidragit till 

gängbildningar hos ungdomar vilka söker en identitet och kopplat det till den segregerade 

förorten. Vi vill nu utveckla det och se hur ungdomarna bygger en identitet utifrån den 

samhällssyn som existerar kring dem baserat på deras bostadsort. Hur formas identitet i en 

ständigt ojämnlik interaktion?  

Media har under en lång tid bidragit till en mycket negativ bild av segregerade områden och 

dess invånare, hur påverkar det identitetsskapandet? Bilden som målats upp är dyster och 

innefattar kriminalitet och sociala problem. Ofta delas dock inte den bilden av människor 

boendes i dessa områden vilket skapar en känsla av ett ”vi” och ett ”dem”. Att tillhöra ett 

”dem” eller ”de Andra” i samhället skapar klyftor och barriärer vilket försvårar integration 

och känslan av att vara en del av ett samhälle.  
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrund kring segregationens framväxt i Sverige samt berör hur 

ungdomsåren är en process där identitet formas hos unga individer.  

Miljonprogrammets framväxt, integration och segregation 

Industrisamhället växte fram i Sverige efter andra världskriget och bidrog till en 

arbetskraftsinvandring från de övriga nordiska länderna, men även från andra europeiska 

länder vilket varade ända fram till 1970. 1980 började invandringen domineras av flyktingar 

från länder utanför Europa och det var främst krigen runt om i världen som påverkade 

invandringen. Dessutom kom många för att återförenas med familj och släkt som redan flyttat 

till Sverige. Under 1990-talet kom det dock att ändras igen och nu var det främst européer 

som invandrade, där den största delen bestod av människor från det forna Jugoslavien. Det 

senaste decenniet dominerar Europa vad gäller invandringen till Sverige, dock kommer en 

stor del av invandringen även från de asiatiska länderna (Magnusson, 2008, s. 9–12). 

Ett integrerat boende har alltid varit bostadspolitikens mål men den har inte alltid sett ut på 

samma sätt (Magnusson, 2008, s. 14). På 1950- och 60- talet var bostadspolitikens syfte att 

bygga bort den trångboddhet och låga standard rådandes i storstäderna men det var också 

viktigt att tillgodose den bostadsbrist industristäderna drabbats av på grund av 

arbetskraftsinvandringen. Från 1965 fram till 1974 startades byggnationerna av det så kallade 

Miljonprogrammet som skulle bli en lösning på bostads problematiken. Nu skulle nya, 

fräscha bostäder byggas med närhet till centrum och grönska (Magnusson, 2008, s. 13–15). 

Planen med Miljonprogrammet fick inte den utsaga som önskats, istället stod till en början 

många lägenheter tomma. Områdena utvecklades sakta men säkert till socioekonomiskt 

segregerade områden, vilket senare kom att leda till en etnisk segregation som kvarstår än i 

dag. Det är nu ett av vår tids stora samhällsproblem (Magnusson, 2008, s. 120).  

Göteborg och Malmö är i dag Sveriges mest etniskt segregerade städer och det märks inte 

minst i skolorna. Platsen innefattar en stor segregation vilket bidrar till att integrationen för 

barn med invandrarbakgrund försvåras ytterligare (Magnusson, 2008, s. 122). I exempelvis 

Rosengård i Malmö noterade en skola år 1998 nästan 100 procent elever med 

invandrarbakgrund (Magnusson, 2008, s. 127). 110 av de 144 svenskglesaste områdena ligger 

i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och i dessa områden bor i dag en tredjedel av 

Sveriges invånare med invandrarbakgrund (Magnusson, 2008, s. 127, 129).  
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Då vi använder oss av begreppet invandrare innefattar det individer som har flyttat från ett 

land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst 

ett år (Nationalencyklopedins hemsida). Irene Molina beskriver begreppet invandrare, och 

enligt henne är invandrare i Sverige ingen sammanhållen grupp och någon särskild 

invandraridentitet existerar inte. Hon menar att invandrare är individer från olika länder, 

kulturer samt har olika bakgrund (Molina, 1997, s. 22–23). Vi kommer i uppsatsen att 

använda oss av formuleringen individer/människor med invandrarbakgrund. När 

formuleringen används i texten syftar vi till Molinas (1997) och Nationalencyklopedins 

tolkning av begreppet. Då begreppet invandrare i dag har tillskrivits en negativ innebörd och 

det är diffust vilka individer det innefattar, valde vi därför ett mer öppet och en 

förhoppningsvis mindre negativ laddad formulering, med en förhoppning att inte öka 

stigmatiseringen och stereotypa bilder kring begreppet invandrare.  

Mats Franzén, professor i sociologi, pekar på att segregationen leder till att människor inte 

blir erkända eller sedda för vilka de är då de kategoriseras när de hålls isär i samhället 

(Magnusson, 2008, s. 30). I och med kategoriseringen av människor boendes i segregerade 

områden stärks synen av dem som en andra klassens medborgare, vilket ger oss tydliga 

gränser av ett ”vi” och ”dem” (Magnusson, 2008, s. 30–35). I Social rapport (2010) menar 

författarna att integration och segregation oftast ses som varandras motsatser. Segregation är 

negativt laddat och uppfattas som ett icke önskvärt tillstånd medans integration ses som ett 

positivt laddat samhällstillstånd människor strävar efter att uppnå. Segregation kopplas 

samman med avstånd, fragmentering, konflikt och olikhet medan integration ses som det som 

förenar: likhet, närhet, samförstånd och sammanhållning. I ett geografiskt perspektiv betyder 

segregation en ojämn fördelning av folkgrupper i olika rum, på arbetsplatser, bostäder och 

skolor. Då belastningen är stor inom den offentliga sektorn kan förståelsen och toleransen 

mellan människor minska vilket kan komma att påverka integrationen negativt (Social 

rapport, 2010, s. 177–179). 

Ungdom, en social process 

Det finns forskning kring svenska ungdomskulturer och dess grupperingar ifrån början av 

1900-talet med ungdomar som hade en speciell stil vilket väckte uppmärksamhet. 

Ungdomskulturer har alltid förklarats med någon form av konsumtion och då främst med 

nöjen, olika stilar och musiken. Många av de ungdomskulturer som växt fram i Sverige har 

varit klassberoende. Birminghamskolans teoretiker menar att ungdomsstilar förstås just med 
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förändringar i klasstrukturen. Subkulturer växer fram för att ungdomarna ska få en status som 

föräldrarna blivit av med, vilket har sin grund i Englands arbetarklass då de blev av med sin 

status under nedskärningarna inom industrin. Klass, kön och etnicitet är tre viktiga 

komponenter i utformandet av ungdomskulturer menar Lalander och Johansson (Lalander & 

Johansson, 2002, s. 21–22). Under 1990- talet är det framför allt den etniska tillhörigheten 

som står i fokus för ungdomskulturerna. Dettta på grund av de multietniska förorterna och 

den ökande rasismen. Under 1990-talet börjar allt fler ungdomsgrupper skapas vilka har sin 

grund i klasstillhörigheten i segregerade förorter då utanförskapet och marginaliseringen i 

samhället ökar (Lalander & Johansson, 2002, s. 18–20).  

För att förstå hur ungdomar söker efter sin identitet är det viktigt att se på de faser vilka unga 

tenderar att gå igenom samt vikten av grupptillhörigheten. Faserna är av vikt för det är här 

som en stor del av identitetsskapandet sker (Lalander & Johansson, 2002, s. 11–13). 

Ungdomsåren präglas av att vara marginaliserad och det är de vuxna som har makten över 

dem, vilket gör att ungdomen söker sig till grupperingar för att förändra maktrelationen, om 

än bara i tanken (Lalander & Johansson, 2002, s. 35). Tonåren är en övergångsfas mellan att 

vara barn och att bli vuxen. Begreppet adolescensen analyserar hur ungdomen påbörjar en 

frigörelse från föräldrarna och försöker skapa en identitet. I dagens individualistiska samhälle 

finns behovet för ungdomar att värna om sin individuella frihet men det är i gruppen med 

andra som ungdomar bygger sin identitet (Lalander & Johansson, 2002, s. 12–13). Den grupp 

av vänner som ungdomarna väljer att söka tillhörighet i är en av utgångspunkterna för en stor 

del av ungdomars identitetsskapande. I vänskapsgruppen är det relationerna mellan den egna 

gruppen och andra som är av stor betydelse för identitetsskapandet (Lalander & Johansson, 

2002, s. 12).  

Ungdomsgruppens identitet görs tydlig genom olika symboler vilket uttrycker vad gruppen är 

och vad den står för. Det finns både symboler lätta för utomstående att se, till exempel 

fotbollshalsdukar, medan många ungdomsgruppers symboler är svåra att se, det kan röra sig 

om olika sätt att tala eller sätt att hälsa. Symbolerna stärker gruppen och skapar en ”vi” 

känsla. ”Vi” gruppen behöver alltid en ”dem” grupp som motsats för att kunna förstärka sig 

själva. Det skapas motpoler av och till ”vi” gruppen vilket blir ”dem” gruppen, exempelvis 

skapas invandrargruppen av rasistgruppen då de ser ner på invandrarna. Att skapa en ”dem” 

grupp gör att ”vi” gruppens identitet framstår som bättre (Lalander & Johansson, 2002, s. 30–

33). Genom gruppens stil uttrycker individerna vad de vill vara och vad de inte vill vara samt 

uttrycker vilka de vill höra samman med och vilka de vill ta avstånd ifrån (Lalander & 
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Johansson, 2002, s. 51). Det är i gruppen som individer ges möjligheter att bygga upp sin 

identitet tillsammans med de övriga medlemmarna, något som sker genom socialisation, det 

vill säga den process där ungdomen införlivar gruppens idéer i sitt medvetande (Lalander & 

Johansson, 2002, s. 57) 

1.2  Problemformulering 

Det finns problem i att samhällets klyftor blir allt större och att individer med 

invandrarbakgrund har blivit den nya ”tredjeklassen” och det är svårt att integrera människor 

om synen inte förändras. Media hindrar integrationen och spär på den existerande stereotypa 

bilden av människor i förorten vilket ökar fördomarna. En känsla av ett ”vi” och ett ”dem” 

skapas, och individerna glider längre ifrån det samhälle de lever i och är en del av och en 

känsla av ett utanförskap ökar. Diskriminering existerar på arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden och i sociala interaktioner, att inte vara en del av samhället med samma 

förutsättningar har effekter på hur människorna handlar, tänker och utvecklas. Det kan få 

effekter i form av att individerna skapar sig alternativa anpassningsstrategier till det som 

samhället har att erbjuda dem. Alternativen kan vara av positiv natur och kan ta sig i uttryck 

genom att stärka individer att finna egna nya vägar men kan även ta sig uttryck i kriminalitet, 

droganvändning och/eller skapa en gemenskap i gängbildningar.  

Att se hur en ung människas identitet formas av att i interaktion med omgivningen bli sedd 

som en avvikare, utifrån det område individen är uppväxt i, är viktigt. Den existerande 

boendesegregationen kan tänkas påverka unga individers identitetsskapande och hur de väljer 

att anpassa sig. Det är en del av förklaringen av ett socialt fenomen som bör förändras och det 

behöver skapas en ökad kunskap kring hur arbetet med en förändring bör se ut. Det för att 

förändra bilden av unga individer som avvikare vilket i sin tur kan leda till en positiv effekt i 

de ungas identitetsskapande.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom tidigare forskning undersöka hur ungdomars 

identitetskapande påverkas av att bo på en plats som tillskrivits en negativ betydelse av 

omgivningen.   

1.4 Frågeställningar 

Hur skapas unga människor som avvikare i ett svenskt segregerat område? 
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Hur formas ungas identitet av att ses som avvikare?  

Hur anpassar sig unga sedda som avvikare till situationen?  

1.5 Dispositionen 

Dispositionen av uppsatsen består av sex kapitel. Det inledande kapitlet innehåller inledning, 

bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställning samt disposition. Andra kapitlet består 

av vår teoretiska grund vilket vårt material kommer att analyseras utifrån. I kapitel tre 

presenteras metodval och efter det i kapitel fyra presenteras tidigare forskning inom ämnet. I 

kapitel fem redogörs och analyseras vårt material och avslutande kapitel sex består av 

slutdiskussion.   

2. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har som teoretiska utgångspunkter valt att fokusera på fyra begrepp. Dessa är identitet, 

etnicitet, utanförskap och anpassning. Begreppen har valts med utgångspunkt i uppsatsens 

syfte, frågeställning och problemformulering. Teorier vi valt att utgå ifrån för att förstå 

begreppen är Erving Goffmans teori om stigmatisering, Thomas Hylland Eriksen teorier om 

etnicitet, Howard Beckers teori om utanförskap samt Robert Mertons Strainteori. 

2.1 Den tillskrivna identiteten 

Det blev tydligt för oss i den inledande fasen av vårt uppsatsarbete att identitetsbegreppet är 

svårfångat, det innehåller många dimensioner och aspekter vilket alla säger något om dess 

innebörd. Begreppet används ofta inom samhällsforskning och uppkommer oftast relaterat till 

etnicitet.  

Identitet är ett begrepp Goffman (2010) utvecklar i sin bok Stigma- den avvikandes roll och 

identitet och vi valde att utgå från hans teori och tolkning av begreppet som teoretisk 

utgångspunkt i uppsatsen. Vi människor kategoriserar vid första anblicken av en individ in 

denne i olika kategorier och utifrån det fastställer vi även dennes egenskaper. Egenskaperna 

vilka tillskrivs kategorin och individen är baserade på våra egna och samhällets 

föreställningar och fördomar. Det första intrycket uttrycker omedvetet samhällets normativa 

förväntningar och inte en individs egna skapade tankar (Goffman, 2010, s. 11–12). Baserat på 

den kategori en individ blir placerad i och de egenskaper kategorin är tillskriven, uppstår en 

skillnaden mellan en individs tillskrivna identitet och faktiska identitet. En individs faktiska 
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identitet är den identitet vilken individen själv upplever att den besitter och den tillskrivna 

identiteten bygger på omgivningens syn och skapar utifrån det en identitet tillskriven 

individen. Människor förväntar sig att individer i ens omgivning ska bete sig på ett visst sätt 

och om det inte sker, störs interaktionen. Samhällets norm skapar det som anses vara normalt 

på just den platsen och utgår ifrån samhällets värderingar. I det skapas en motsats vilket blir 

det avvikande.  Den ”normala” blir förvirrad och söker efter förklaringar till individens 

avvikande beteende eller sätt att vara. Individen som på något sätt avviker anser sig själv vara 

normal. När denne upptäcker att andra ser denne som annorlunda, då uppstår en brist på 

överrensstämmelse mellan hans/hennes faktiska och tillskrivna sociala identitet. I 

diskrepansen mellan identiteter uppstår det Goffman kallar för stigma (Goffman, 2010, s. 12). 

Stigma står för en människas olyckliga levnadsöde. Goffman skiljer mellan tre olika typer av 

stigma och det är de fysiska, psykiska och sociala stigmat. Det sociala stigmat, vilken vi i 

uppsatsen valt att använda oss av, förmedlas från generation till generation och innefattar 

kultur, ras och nation. Det sociala stigmat är ärftligt och något som är svårt att ändra på då det 

är en del av en individs arv (Goffman, 2010, s. 12). Goffman beskriver stigma på följande 

sätt: ”Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar” 

(Goffman, 2010, s. 14). Att besitta ett stigma innebär att en individ lever sitt liv som en 

avvikare. Individen blir av omgivningen inte sedd som fullt mänsklig vilket leder till 

diskriminering och genom det reduceras individens livsmöjligheter. Generellt sätt är det inte 

något omgivningen gör medvetet utan det sker oftast omedvetet. Fördomar och en rädsla för 

vad personen med ett stigma representerar bidrar till att okunskapen om individen skapar 

egna föreställningar om personer och grupper. Föreställningarna leder i sin tur till att 

omgivningen anser att de kan motivera den behandling de utsätter individen eller gruppen för 

(Goffman, 2010, s. 14). 

En effekt av att ett stigma införlivas inom en individ benämner Goffman som en moralisk 

karriär vilket bidrar till en osäkerhet i individens identitet. Det är en effekt av att individen 

ser sig själv som vilken människa som helst, samtidigt ser både individen sig själv och 

samhället denne som annorlunda. Det skapas här en dubbelhet då individen ser sig själv 

utifrån två perspektiv, som ”normal” och genom samhällets ögon, som en avvikare (Goffman, 

2010, s. 40). Det existerar här en diskrepans i individens faktiska identitet och tillskrivna 

identitet och individen börjar genom det se sig själv utifrån andras syn.   
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Individer med ett stigma kan dock söka tröst, stöd och acceptans från det Goffman benämner 

de egna och de visa. Det är personer levandes i liknande eller samma situation som de själva. 

Individen kan i den interaktionen bli sedd som ”normal” och inte som en avvikare. Goffman 

beskriver interaktionen mellan individer med liknande stigma, en interaktion där individerna 

inte längre behöver bete sig efter förväntningar, utan det är här den faktiska sociala 

identiteten blir sedd och får en plats (Goffman, 2010, s. 28). Unga individer boendes i 

segregerade förorter med annan etnisk bakgrund än svensk kan besitta ett stigma. De ungas 

tankar om sin identitet kan komma i konflikt med hur samhället ser på dem. Vi vill med 

Goffmans teori titta närmare på hur ett stigma och den tillskrivna identiteten kan tänkas 

påverka identitetskapandet.   

2.2  Etnicitet i interaktion        

Då vi tittade närmare på begreppet identitet återkom ett annat komplext begrepp, etnicitet. Då 

platsen är central i vår uppsats och vi tittar närmare på just platser som innefattar en stor 

etnisk variation kändes begreppet högst relevant att koppla till identitet. Thomas Hylland 

Eriksen beskriver och redogör för en stor del av den befintliga forskningen kring etnicitet på 

både ett sociologiskt och antropologiskt plan i boken Etnicitet och nationalism (1993). Han 

visar att etnicitet är ett komplext begrepp som inte går att förklara enbart utifrån kulturella 

skillnader mellan människor, utan det uppstår i interaktioner mellan människor. Eriksen 

menar att det är avgörande för etnicitetsforskningen att förstå att en social identitet är 

föränderlig och att den personliga identiteten har en stark koppling till politiken och platsen 

(Eriksen, 1993, s. 10–11). Alla människor tillhör en etnisk grupp och har en etnisk identitet 

och även om social och kulturell förändring kan ske vid exempelvis en flytt till ett annat land 

har människor oftast ett stort behov av att behålla sin ursprungliga etniska identitet. Han 

pekar även på att det för många människor är viktigt att bo i områden där majoriteten har 

samma ursprung, samt att många väljer partner efter sitt etniska nätverk (Eriksen, 1993, s. 

17–19).  

Termen etnicitet refererar enligt Eriksens tolkning till förhållandet mellan grupper vilkas 

medlemmar betraktar sig själva som särskilda, och dessa grupper kan vara hierarkiskt 

ordnade i ett samhälle (Eriksen, 1993, s. 15). Eriksen visar att etnicitet kan ta många former 

och för att förstå innebörden av etnicitet finns det många aspekter att ta hänsyn till och förstå 

sammanhanget dem emellan. Det är genom sociala relationer etnicitet uppstår och får 

betydelse men etnicitet uppstår även som en följd av människors sätt att handskas med att 
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leva i dagens samhälle med allt vad det innebär (Eriksen, 1993, s. 9–10). En kulturell 

egenskap hos en grupp kan inte förklara etnicitet utan kriterierna för en grupp skiftar, men 

gemensamt för alla grupper är att det finns en föreställning om en delad kultur (Eriksen, 

1993, s. 47).  

Eriksen visar att etnicitet inte är ett begrepp som uppkommer genom isolerade grupper utan 

att det är i kontakten mellan grupperna som etniciteten uppstår. Etnicitet består av både 

likheter och skillnader mellan människor och grupper (Eriksen, 1993, s. 39–40). En fråga 

Eriksen ställer sig är när en identitet är viktig och den är viktig när individen uppfattar något 

för denne värdefullt, först då blir den etniska identiteten viktig för människor personligen 

(Eriksen, 1993, s. 45–46). Den etniska identiteten kan också bli av grundläggande betydelse 

för individer och avgörande kan vara synen på det gemensamma ursprunget (Eriksen, 1993, 

s. 78). Identitet betyder inom antropologin att vara sig själv men också att vara annorlunda 

(Eriksen, 1993, s. 79). Det finns ett nära samband mellan identitet och sociala 

omständigheter, exempelvis klassificeringar av människor i ett samhälle. Eriksen visar 

exempelvis att kategorin invandrare kan bestå av människor vilka inte alls har liknande 

kulturella bakgrunder, men de tillskrivs samma kategori av den dominerande gruppen i 

samhället för att skapa ordning i det sociala samhället (Eriksen, 1993, s. 80–81). 

Etniska anomalier är ett begrepp som beskriver hur svårt det kan vara att peka ut en individs 

etniska identitet, både för denne själv och för andra i samhället (Eriksen, 1993, s. 81–82). Det 

vanligt hos barn födda i ett land men vars föräldrar kommer ifrån ett annat land. De känner 

sig inte hemma varken i landet de bor i eller i föräldrarnas hemland vilket gör att anomali 

uppstår, de känner sig inte hemma någonstans. De måste antingen assimileras till den 

dominerande kulturen eller genomgå etnisk inkorporering, det vill säga förklara sig som 

tillhörande av en egen etnisk kategori (Eriksen, 1993, s. 82–84). Då etnicitet är ett 

återkommande tema i analysmaterialet kommer vi att använda Eriksens teori för att förstå de 

individer vilka uppsatsen tittar närmare på och hur de påverkas av att befinna sig på en plats 

med en annan etnisk bakgrund. 

2.3 Avvikare utifrån plats och norm         

Att avvika från normen kan vara en konsekvens av många olika faktorer, två av faktorerna 

kan ligga i en individs etniska bakgrund och boendeplats. En avvikare skapas i interaktion 

med omgivningen om individen anses strida mot normen vilket Howard S. Becker under lång 

tid studerat. Becker (2006) studerade avvikande grupper bland marijuanabrukare och musiker 
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och visar med hjälp av de grupperna hur en avvikarkarriär byggs upp och hur avvikare 

betraktas och betraktar samhället. Han visar att vara avvikare inte behöver vara att ägna sig åt 

olagligheter, utan också dansmusiker och andra subkulturer blir betraktade som avvikare 

även då inget brott begås (Becker, 2006, s. 77). Becker menar att vara utanförstående innebär 

att en individ bryter mot de formella och informella sociala reglerna vilka betraktas som de 

rätta handlingarna enligt majoritetssamhället. Becker skriver att det är de som avviker från 

gruppreglerna, det vill säga de regler vilka i samhället hålls till liv genom försök till 

vidmakthållande, som stämplas avvikare (Becker, 2006, s. 17–19).  

Becker förklarar att det inte går att utgå ifrån att en person sedd som avvikare har begått ett 

regelbrott, vissa personer ses avvikande ändå. Bara att vistas i ett visst område eller på en 

plats vid fel tillfälle kan göra att en individ blir stämplad avvikare trots att ingen regel har 

brutits. Människorna har gemensamt att de betecknas och betraktas i egenskap av 

utanförstående och inte kan påverka det. Det är inte fråga om en egenskap människorna 

besitter utan det handlar om hur övriga människor ser på människorna i minoritet (Becker, 

2006, s. 22–23).  

En handling är inte avvikande om den utförs i ensamhet, handlingen blir avvikande beroende 

på hur människor reagerar på den. Reaktionerna måste betraktas som värda att problematisera 

för att de ska bli avvikande. Becker ger exempel på medelklasspojkar vilka snattar och åker 

fast, straffet blir långt ifrån lika allvarligt som om det var pojkar från slummen som åkte fast 

(Becker, 2006, s. 25). Becker skulle förklarat fenomenet som att de sociala reglerna är starkt 

differentierande efter klassmässiga, etniska, yrkesbestämda och kulturella linjer (Becker, 

2006, s. 27). Becker ger exempel på hur ungdomsbrottslingar i sina ögon kämpar för att 

upprätthålla sitt revir medan polisen inte ser saken på samma sätt. Det handlar om på vilket 

sätt olika samhällsregler skiljer sig mellan grupper och hur de i vissa fall kan motsäga 

varandra (Becker, 2006, s. 27). 

Becker har studerat dansmusiker för att se hur avvikande grupper inte behöver vara av 

kriminell verksamhet. Dansmusiker, precis som andra avvikande grupper, skapar sig egna 

livsvillkor och det är viktiga att förstå sig på för att förstå deras sätt att leva. Ett av problemen 

människor engagerade  i en viss aktivitet har är att människorna i samhället inte ser på det de 

gör med samma ögon som dem själva. Det kallas subkulturer (Becker, 2006, s. 77–78). 

Musikerna väljer att leva avskilt för att slippa samhällets åsikter om dem, vilket leder till en 

cykel av ökande avvikelse, som ökar synen på dem som outsiders (Becker, 2006, s. 89). 
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Genom Beckers teori vill vi uppnå en förståelse kring hur platsen skapar avvikare och hur det 

kan tänkas påverka identiteten. 

2.4 Anpassning utifrån förutsättning  

Anpassning är ett sätt att hitta en plats i ett samhälle utifrån de förutsättningar som finns 

tillgängliga för en människa. Under 1930-talet utvecklade Robert Merton den strukturella 

Strainteorin som vi valt att titta närmare på för att söka förklaringar kring på vilket sätt 

människor anpassar sig till samhället. Då vi inte har tillgång till originallitteratur av Robert 

Merton har vi utgått ifrån Jerzy Sarneckis (2010) tolkning av teorin. Strainteorin sägs vara en 

konkurrerande teori till Chicagoskolans idéer, vilken ser den sociala desorganiseringen som 

orsaken till att avvikande beteende uppstår. Merton ser istället samhällsstrukturen som den 

huvudsakliga orsaken till ett avvikande beteende. Merton inspirerades mycket av Émile 

Durkheims anomiteori vilken förklarade att orsaken till ett högt antal självmord och hög 

kriminalitet i ett samhälle beror på att de ekonomiska, politiska eller andra förändringar i 

samhället leder till normupplösningsprocessen anomi. Han konstaterade att graden av anomi 

påverkade avvikelsen och normupplösningen i ett samhälle. Det är i motsättningen mellan 

målen i samhället och medlen för att nå dem strain (anomi) uppstår, vilket hos mindre 

privilegierade människor leder till ett avvikande beteende (Sarnecki, 2010, s. 57–58).  

Merton redovisar fem anpassningsstrategier för människors anpassning till rådande krav och 

kultur från samhället eller en grupp av individer (Sarnecki, 2010, s. 59). Vi har valt att 

använda oss av tre av dem, vilka redovisas nedan. Den första är konformitet, vilket innebär att 

målen för att få ett gott liv överensstämmer med de medel en individ besitter för att nå dit. 

Det leder till att människor ur kategorin inte utsätts för strain, vilket i sin tur leder till ett 

mycket litet behov av att begå brottslig handling, individen blir konform (Sarnecki, 2010, s. 

58, 59). Den andra strategin är innovation och betyder att en individ innefattar och önskar 

uppnå målen för det goda livet men saknar medlen att nå dit och därför skapar sig alternativa 

sätt att nå målen. Exempel på människor vilka drabbas av den typen av strain är människor 

med invandrarbakgrund vilka eftersträvar den höga livsstandarden i det svenska samhället 

men som på grund av bland annat diskriminering och sämre språkkunskaper inte kan uppfylla 

dessa mål och då istället begår brott eller söker sig till olika ungdomskulturer för att nå en 

högre status. Den tredje formen av anpassning är uppror och innefattar de som gör revolt mot 

samhällets normer vad gäller både medel och mål. Diskriminerade människor i samhället är 
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ett exempel på denna kategori, det kan leda till strain och bidra till att de söker sig till 

extrema grupperingar (Sarnecki, 2010, s. 60). 

Som synes menar Merton att det är i diskrepansen mellan mål och medel i samhället strain 

uppstår och leder till kriminalitet. Varken fattigdom eller förtryck i sig bidrar till brottslighet 

men om de sätts i relation till samhällets normer kan strain uppstå, vilket kan leda till 

kriminalitet eller annat avvikande beteende (Sarnecki, 2010, s. 61). 

Sammanfattning av teorier 

Goffman beskriver identitet och hur den påverkas av hur omgivningen ser på individen. 

Tillskrivs individen en form av stigma eller som Becker beskriver det en stämpling blir denne 

sedd som en avvikare. Att bli sedd som en avvikare leder till att vissa egenskaper tillskrivs 

och det bidrar oftast till att en identitet tillskrivs som skiljer sig från den faktiska identiteten. 

Till en följd av det söker sig individer till individer med liknande förutsättningar, de egna och 

de visa, där en känsla av tillhörighet går att finna. Becker menar även, att om en individ ses 

som en avvikare, strider denne mot de existerande gruppreglerna och ett regelbrott behöver 

inte begås då vissa personer ses som avvikare ändå. Bara att vistas i ett visst område eller på 

en plats vid fel tillfälle kan göra att en individ blir stämplad avvikare trots att de inte har 

brutit mot någon regel. Att ses som en avvikare och få en tillskriven identitet kan leda till ett 

socialt stigma. Etnicitet skapas genom social kontakt och är därför en social identitet starkt 

kopplad till platsen. Det sociala stigmat bygger på kultur, ras och nation och ligger nära 

begreppet etnicitet. Etnicitet är ett komplext begrepp, enligt Eriksen, vilket inte går att 

förklara enbart utifrån kulturella skillnader mellan människor utan det uppstår i interaktioner 

mellan människor. Mertons anpassningsstrategier visar hur människor i olika positioner 

anpassar sig efter sina förutsättningar. Många anpassar sig genom att i ett underläge välja en 

mindre lämplig väg som kriminalitet, medan andra väljer andra bättre lämpade vägar 

exempelvis att göra sin röst hörd i musikens värld. 

3. Metod 

I detta avsnitt behandlas uppsatsens metodval och ger en utförlig beskrivning av 

tillvägagångssättet i insamlingen av analysunderlag. Här behandlas även reflektioner kring 

fördelar respektive nackdelar med metoden som valts.  
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3.1 Studiedesign 

Uppsatsen är utförd som en litteraturbaserad studie med inriktning textanalys och 

anledningen till det är att mycket forskning redan finns kring ämnet. Stora delar av den 

tidigare forskningen ger en bild av individernas egna syn på problematiken och de kommer 

till tals i texterna. I en litteraturbaserad studie använder sig forskaren av material vilket redan 

har analyserats och bearbetats av andra och skiljer sig på det sättet mot empiriska studier där 

”rådata” analyseras (Friberg, 2006, s. 17). Nackdelar med en litteraturbaserad studie är enligt 

Friberg att det efter materialsökningen kan visa sig att det inte finns material inom det valda 

området ansett som relevant analysunderlag för studien. En annan problematik är att 

forskaren selektivt kan välja material som förstärker den egna åsikten och det resultat denne 

önskar få fram (Fridberg, 2006, s. 18). Reflektioner kring den problematiken återkommer 

under rubriken Reflektion i uppsatsen.  

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser är, på ett förenklat sätt, att 

de genererar olika typer av kunskap. Frågor som HUR någonting upplevs eller fungerar, 

VAD någonting innebär eller VILKA faktorer eller egenskaper  som påverkar någonting är 

lämpliga att besvara med hjälp av kvalitativa metoder. Det är främst människors 

beskrivningar och uppfattningar forskaren är ute efter i valet av en kvalitativ metod (Friberg, 

2006, s. 24). Kvalitativ forskning anses vara ett bra sätt att generera ny kunskap på och ses i 

dag som ett sätt att forska kring mellanmänskliga relationer (Aspers, 2011, s. 13).  

Det är viktigt att frågeställningen i uppsatsen passar det kvalitativa syftet. Då vår studie syftar 

till att försöka öka kunskapen men även till att förstå och fånga föreställningar, tankar och 

känslor individer upplever i positionen avvikare, och hur det kan forma en individs identitet, 

valdes en kvalitativ forskningsansats då det lämpade sig för syftet.    

Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt det tillgängliga materialet i form av 

avhandlingar och rapporter, ansåg vi att det inte var nödvändigt att genomföra egna 

intervjuer. Vi ville istället titta närmare på det redan tillgängliga materialet inom det valda 

ämnet. 

3.2 Litteratursökning 

Inledningsvis, i litteratursökningen, vände vi oss till Södertörns bibliotekarier för att få 

vägledning i användning av de tillgängliga databaserna på Södertörns bibliotek. Databaserna 
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och söksajterna Libris, Miks, pro Quest, samsök och google scholar användes i den första och 

andra litteratursökningen.  

I den första litteratursökningen användes begreppen identitet och segregation, avgränsning i 

processen gjordes till avhandlingar. Vid det första söktillfället fick vi många träffar vilket 

ledde till en vidare avgränsning. I den andra litteratursökningen användes begreppen 

segregation och identitet i kombination med andra relevanta begrepp för vår uppsats utifrån 

vårt syfte och teoretiska utgångspunkter. De innefattade synonymer, motsatser och 

närliggande ämnen och byggde på den för vårt ämne relevanta information utifrån vårt första 

litteratursök. Media, integration, ungdomar, förort och etnicitet kombinerades med begreppen 

segregation och identitet. Vi fick efter sökomgången en begränsad och för vårt syfte mer 

relevant lista på avhandlingar. Avhandlingarnas litteraturlistor användes därefter som 

underlag för att ta del av annan relevant litteratur vi i vårt litteratursök inte fått fram.  

Vi har även besökt stadsbiblioteket i Stockholm för att ta del av akademisk litteratur med 

inriktning mot segregation och identitet. Här hittades utöver komplement i form av 

avhandlingar, även två rapporter skrivna av myndigheter som var relevanta för vår studie.  

Utifrån syftet använde vi oss av inkluderade och exkluderade ord i litteratursökningen. 

Kriterier De inkluderade kriterierna i sökningen var identitet, segregation, integration, förort, 

etnicitet, media och ungdomar. Kriterier som reflekterades kring men vilka valdes att 

exkluderas var den positivt klingande segregerade förorten. Att inte fokusera på de områdena 

var ett aktivt val då vi ansåg att det kändes mindre relevant för syftet med uppsatsen. Vi valde 

även tidigt att avgränsa oss till ungdomars identitetskapande och anledningen till det var att 

gruppen ungdomar intresserat författarna sedan tidigare. Då vi dessutom i den första 

litteratursökningen fann ett rikt material kring ungdomar togs beslutet  att fokusera och 

begränsa oss till denna grupp.   

Då litteratursökningen var genomförd hade vi en gedigen lista med avhandlingar och 

rapporter att tillgå. För att nå den slutgiltiga listan över utvalt material tog vi med 

exkluderande faktorer, innefattande det år då avhandlingen var skriven samt avhandlingarnas 

tillgänglighet. Avhandlingar äldre än 15 år valdes bort och med anledning av tidsbrist 

sorterades även avhandlingar bort vilka på grund av lång väntetid var svåra att få tag på.  

3.3 Urvalskriterier för de utvalda avhandlingarna 
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Efter att ha läst de utvalda avhandlingarna vi fått fram, i och med litteratursökning och 

avgränsning, valdes de avhandlingar ut som höll kvaliteten, trots att vi uteslutande valt peer- 

reviewed (vetenskapligt granskade) material ansåg vi att det var nödvändigt att materialets 

kvalitet gicks igenom då vi ville vara säkra på den empiri vi använde. Materialet granskades 

utifrån de frågor Friberg (2006) använder i sin bok Dags för uppsats – vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. Frågorna är kontrollerande i sin art och granskar 

kvaliteten. Med hjälp av frågorna och ett kritiskt tänkande i läsningen tyckte vi att materialet 

höll måttet för ändamålet med vår uppsats. Material valdes ut baserat på syftet i vår uppsats 

samt kvaliteten på materialet. Under läsningens gång lades fokus på avhandlingarnas och 

rapporternas syfte samt de resultatdelar kopplade till vår studies syfte.  

De frågor Friberg granskar kvaliteten med och vi valde att använda oss av var följande 

(Friberg, 2006, s. 120): 

Finns det en tydlig problemformulering? Hur är den formulerad och avgränsad?  

Finns teoretiska utgångspunkter formulerade? Hur är de formulerade och avgränsade?  

Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

Hur är metoden beskriven?  

Hur är undersökningspersoner beskrivna?  

Hur analyserades datan? 

Hur hängde metoden och teoretiska utgångspunkten ihop?  

Vad visar resultatet?  

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

Vilka argument förs fram? 

Förs det några etiska resonemang?  

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

Vidare lästes materialet av båda författarna ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild och 

relevanta delar valdes efter det ut. En viktig del i urvalet av delarna var att inte tappa syftet 

med det som beskrevs, det vill säga att det blir delar taget ur ett sammanhang vilka blir 

missvisande i en annan kontext. 

3.4 Analysmetod 
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En kodning av materialet genomfördes då struktur krävdes eftersom stora mängder av 

materialet som samlats in var variationsrikt. Att kunna spåra och strukturera materialet till 

analysen är även det en viktig del i kodningen (Aspers, 2011, s. 169). Koder skapades med 

utgångspunkt i uppsatsens teorier, syfte och baserades på materialet.  

Det insamlade materialet gav en komplex bild av unga individers identitetskapande och den 

segregerade förorten, vilket ledde till att vi fick återgå till syftet med uppsatsen för att hålla 

oss på rätt bana och rätt fokus. Kodningsbegreppen underlättade genom att bidra med en 

tydlig struktur. Materialet analyserades med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna i identitetskapande. Vi valde att dela in analysen i tre teman då kodningen, 

våra teorier och frågställningar naturligt tog form i tre utgångspunkter.     

I slutsatsen och i slutdiskussionen har analysmaterialet breddats, problematiseras och 

vidareutvecklats kring viktiga frågor som inte har fallit in under det syfte eller teoretiska 

utgångspunkt som analysen kunnat fånga in. Något som kan ge inspiration för vidare 

forskning inom ämnet samt ge en ökad kunskap.   

Analyslitteratur: 

Här nedan presenteras en lista av den utvalda litteraturen för analysen i vår uppsats. Listan 

innefattar tio referenser, varav sju är avhandlingar och tre är rapporter författade av svenska 

myndigheter.   

Avhandlingar: 

Alienation is my nation. Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige. Av Ove 

Sernhede (2007). Syftet med Sernhedes etnografiska forskning är att under en tid följa några 

unga mäns liv i en subkultur med rötterna i hiphoppens värld för att bland annat se hur möten 

i en multietnisk stadsdel kan se ut, hur de kulturella identitetsmönstren gestaltas samt varför 

hiphoppen fått ett starkt fäste hos unga i Sverige. Utgångspunkten är att kulturella uttryck 

säger något om de sociala, kulturella och existentiella villkoren som de flesta i området 

Hammarkullen brottas med. Forskningen visar hur viktigt det är med ungdomskulturer då 

ungdomar här får en stabil gemenskap samt att många viktiga läroprocesser genomgås för de 

ungas medverkan i samhället.  

Skolan mitt i förorten. Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism. 

Av Nihad Bunar (2001). Syftet med avhandlingen inom ämnet sociologi är att synliggöra och 
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analysera hur relationerna mellan skolan och det lokala samhället i fyra olika områden 

påverkas av en negativ ekonomisk utveckling och stigmatisering vilket lett till segregerade 

områden. Han tar även upp vilken roll skolan förväntas spela och spelar när ett invandrartätt 

område skall integreras genom olika politiska insatser. Studien visar hur integration och 

segregation äger rum i den svenska skolan och hur konsekvenserna av det ser ut samt att de 

insatser som görs ännu inte har genererat till en positiv utveckling i skolorna.  

Miljonsvennar. Av Maria Bäckman (2009). En etnologisk studie, i en arbetarklassförort hon 

benämner ”Bergby”, kring kategoriseringen av svenskar och föreställningen om svenskhet 

som gjorts genom intervjuer och observationer av främst ett antal unga kvinnor. Etnicitet har 

en stor betydelse i studien och Bäckman använder sig av Fredrik Barths teoretiska 

utgångspunkt, att etnisk tillhörighet handlar om socialt definierade gränser mellan grupper av 

människor. Studien visar hur de svenska tjejerna ser på sig själva samt på människorna i 

deras omgivning och hur människor klassas på olika sätt beroende på deras etniska härkomst. 

Studien belyser också hur de ungdomarna med svensk eller skandinavisk bakgrund inte 

känner att de passar in och gärna inte pratar om sitt svenska ursprung till skillnad från de 

ungdomar med annan etnisk bakgrund som känner stor stolthet över sitt ursprung.  

Blatte betyder kompis. Av Rickard Jonsson (2007). Det huvudsakliga syftet är att se hur killar 

använder språket som verktyg i arbetet med att iscensätta maskulinitet samt hur stereotypen 

av ”invandrarkillen” växer fram genom den dagliga diskursen. Jonsson synliggör de 

maskulina stereotyperna och dess effekter genom att följa klass 8C i en skola i en förort 

utanför Stockholm han inte nämner med namn. Jonsson visar i sin avhandling hur skolan är 

en plats där maskulinitet, heterosexualitet och etnicitet skapas.  

Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. Utveckling, uppmärksamhet och reaktion. Av 

Filipe Estrada (1999).  Huvudsyftet i boken är att beskriva utvecklingen av 

ungdomsbrottslighet som ett samhällsproblem med fokus på de tre senaste decennierna. 

Avhandlingens frågeställningar fokuserar på medias bild av ungdomsbrottsligheten och hur 

ungdomsbrottsligheten ser ut och har förändrats. Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är 

konstruktivistisk och menar att all kunskap konstrueras och är då ej en bild av verkligheten. 

Fyra undersökningar ligger tillgrund för avhandlingens empiriska del. Resultatet visar på att 

det skett en förändring i samhällets inställning till ungdomsbrottslighet och att media är en 

stor del av det. Avhandlingen visar att ungdomsbrottsligheten ej ökat men att synen på 

ungdomsbrottsligheten har gjort att den uppmärksammas i större utsträckning. Avhandlingen 
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kopplar även områden med låg socioekonomisk status och dess individer till att synen och 

fokus på problematiken har ökat.  

Respekt- Gatukultur, ny etnicitet och droger. Av Philip Lalander (2009). Boken är en 

etnografisk skildring av en grupp chilenare bosatta i området Norrköping som baserat på 

hiphop och reggae skapar en gatukultur präglad av droger och kriminallitet. Författaren i 

boken har följt och intervjuat unga individer boendes här. Fokus i boken läggs på de unga 

männens sociala identitets- och meningssammanhang vilket gör droganvändning och 

drogförsäljning begriplig. Den teoretiska utgångspunkten ligget i begreppet socialt- och 

kulturellt kapital utifrån Pierre Bourdieu tolkning av begreppen. Författarens slutsats är att de 

unga männen skapar sig gemenskap i ett utanförskap till det samhälle som de lever i, de hittar 

en identitet och ett sammanhang. Kriminaliteten och drogerna är en effekt av den situation 

som de unga individerna hamnat i . Lalander menar att med andra sociala och ekonomiska 

förutsättningar hade deras liv och val sett annorlunda ut.    

Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel. Av Åsa 

Andersson (2003). Boken är en etnografisk skildring vars syfte är att analysera narrativa 

identifikationsprocesser som tematiserar plats, kön och etnicitet hos en grupp tonårsflickor i 

ett multietniskt och socialt stigmatiserad stadsdel. Författaren intervjuar flickor som har olika 

ursprung men som alla har vuxit upp och gick i skola i samma Göteborgsstadsdel under slutet 

av 1990-talet, stadsdelen Näsby. Intervjuerna strävar efter att fånga tankar och erfarenheter 

hos flickorna om att ha vuxit upp i en av Sveriges fattigaste och mest multietniska stadsdelar. 

Slutsatsen är att det mångkulturella samhället de unga flickorna lever i utgör en påtaglig 

realitet för dem. Deras verklighet tillsammans med olika former av ojämlikhet ställer dem 

inför mångtydigt sammansatta situationer som blir svåra att tolka och begripa. De unga 

flickorna hanterar dock situationen mycket bra trots de hierarkier och den ojämlikhet som 

existerar och hittar egna vägar och möjligheter.  

Rapporter: 

Social rapport 2010. Av Socialstyrelsen (2010). Rapporten är den femte i en rad rapporter 

Socialstyrelsen överlämnat till regeringen som beskriver nationella sociala förhållanden. 

Syftet med rapporten är att ge en aktuell översikt om sociala problem och de riskfaktorer de 

medför för befolkningen och olika grupper. Fokus läggs även på att se tänkbara orsaker till 

förändringarna. Rapporten är tänkt att belysa de grupper i samhället som är särskilt 

missgynnande och löper störst risk att hamna i sociala och ekonomiska problem. Ungdomar, 
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ensamstående mödrar och individer med invandrarbakgrund visar rapporten, löper störst risk 

att hamna i välfärdsproblem. Utbildning och att komma in på arbetsmarknaden är viktiga 

faktorer som förhindrar sociala problem. Den segregerade förorten beskriv som en plats där 

mycket av den problematiken existerar.  

Kriminell utveckling Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser, Brå- rapport 2001:1. Av 

Brottsförebyggande rådet (2001). Rapporten ger en översiktlig bild av nationell och 

internationell kunskap om tidiga individ- och familjefaktorer vilket medför en ökad risk för 

att utveckla långvarig och allvarlig kriminallitet. Befintlig kunskap granskas om tidiga 

insatser för att kunna minska en kriminell utveckling bland speciellt utsatta barn. Syftet med 

rapporten är att bidra med ökad kunskap till varför vissa individer hamnar i kriminalitet och 

att i tidig ålder kunna förebygga den utvecklingen. Slutsatsen i rapporten visar att tidiga 

insatser och kunskap kan förebygga brottslighet och även att kunskap och tidiga insatser finns 

men att de saknar vetenskaplig förankring. Rapporten lyfter även kopplingen mellan områden 

med låg socioekonomisk status och risk för kriminell utveckling.  

Rosengård i medieskugga. Om media som medel och hinder för integration av Lasse 

Sandström (2004). Rapporten är framtagen av stiftelsen Institutet för media studier och syftet 

är att beskriva media som ett medel och/ eller ett hinder för integration. Journalisten Lasse 

Sandström målar upp en dyster bild av Media - Sverige och beskriver förorter runt om i 

Sverige men fokuserar på området Rosengård i Malmö och hur massmedia har en negativ 

påvekan på en del områden. Slutsatsen som författaren kommer fram till är att media inte 

endast ska ses som ett medel utan media är lika ofta ett hinder för integration då områden får 

en negativ stämpel genom det sätt som de skildras på i media. Slutsatsen bygger på ett antal 

intervjuer med boende i Rosengård och experter relaterat till mediebranschen.  

3.5 Reflektion kring kvalitativt metodval  

Forskaren är först och främst en individ som växt upp i en liknande livsvärd som den hon/han 

studerar. Det bidrar till att saker och ting tas för givet och leder till att det är omöjligt att 

tänka helt annorlunda i sin forskarroll än vad som görs av människor. Förförståelsen som en 

forskare har blir en del av tolkningen av de studerade fenomenen och blir genom det en 

integrerad del av forskningen (Aspers, 2011, s. 38). 

Att studera ett fält forskaren är insatt i har fördelar respektive nackdelar, det gäller även då 

forskaren studerar ett fält denne inte har kunskap i eller om. Båda förhållningssätten till fälten 
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påverkar forskningen (Aspers, 2011, s. 39). Det relevanta är att reflektera kring den egna 

förförståelsen oavsett förhållningsätt till det fält som studeras samt att kombinera det med att 

sträva efter ett objektivt forskningssätt. 

Frågor som författarna till uppsatsen reflekterade kring var följande: 

 Vilken inverkan hade jag på det observerade i materialet?  

 Vilken inverkan har min förförståelse och mina erfarenheter på hur jag uppfattar, 

kategoriserar och benämner data?  

Pågående socionomutbildning, som båda författarna studerar på, har gjort att förkunskapen 

och insynen inom det studerande fältet är relativt omfattande. Under utbildningens gång har 

egna tankar om ämnet tagit form baserat på teorier och kurslitteratur. Tillsammans med att 

leva i ett samhälle där det studerade fenomenet existerar gör att en förförståelse om ämnet är 

oundvikligt. Att reflektera och inta ett öppet förhållningsätt kring hur förförståelsen påverkar 

hur materialet tolkas är något som har strävats efter. Vi har i uppsatsen en roll som outsiders 

då ingen av oss är bosatta i ett segregerat bostadsområde med ett negativt rykte, vilket ger oss 

möjligheten att titta på identitetsskapandet här utan en personlig förkunskap om området. Att 

vara outsider kan vara både positivt och negativt, positivt på det sättet att vi inte känner ett 

behov av att försvara något men negativt då vi inte lika enkelt kan sätta oss in i hur 

människor här tänker och tycker.  

Andra reflektioner var tankar kring metodvalet. Tillförlitligheten i en kvalitativ metod med 

litteraturbaserad inriktning har sin grund i trovärdigheten, boende vilket nämnts ovan och 

replikerbarhet. Det finns många falluckor som forskare kan hamna i då en kvalitativ 

litteraturbaserad studie genomförs. I utförande av analysen kan det medföra att vissa detaljer 

får alltför stor betydelse, forskaren kan själv fylla i luckor, mönster kan ses där det inte finns 

några, hemmablindhet för viktig information kan påverka och saker och ting kan tas för givet. 

Att vara noggrann, tydlig och strukturerad samt kontinuerligt reflektera kring din egen roll är 

därför ytterst viktigt. Då vi valt en kvalitativ litteraturinriktad studie har vi reflekterat kring 

hur vi kan ha påverkat materialet. Då vi gjorde vårt urval av avhandlingar och artiklar var vi 

noga med att de föll under redan utvalda nyckelord. Vi valde även att följa litteratur som 

beskriver hur kodning och inläsning av material bör gå till för att öka tillförlitligheten. Vi är 

medvetna om att vi har använt oss av sekundärkällor då vi använt redan insamlat material. Då 
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vi använt oss av sekundärkällor har vi varit ytterst noggranna med att referera när och var vi 

fann det analyserade materialet detta för att öka tillförlitligheten.     

Efter socionomutbildningen har författarna till uppsatsen en förhoppning om att få möjlighet 

att arbeta med ungdomar. Något som har påverkat valet av den grupp människor som valts att 

fokusera på då en förhoppning finns att genom det inlästa materialet få en ökad förståelse till 

bakomliggande orsaker till att ungdomar kan hamna snett. Det känns viktigt för oss att gå in i 

socionomyrket med en stor kunskap kring hur ungdomar vilka ses som avvikare skapar sig en 

identitet med de medel och mål de har tillgång till för att vi ska kunna hjälpa dem på rätt bana 

i livet. Något som blev till en del av vår avgränsning till just ungdomar som nämnts tidigare i 

metoddelen. 

4. Tidigare forskning 

I sökandet efter relevant tidigare forskning, har vi fokuserat på den segregerade förorten 

kopplat till de människor som lever här. Anledningen är dels för att bredda vår kunskap på 

området, dels för att undersöka hur fältet ser ut. När bostadsplatsen talas om i negativa 

ordalag hamnar vi i forskningen inom segregation och den segregerade förorten. Litteraturen 

vi fann kring det var mycket omfattande därför valdes den litteratur ut som vi ansåg mest 

intressant och relevant utifrån vårt syfte. En stor del av den tidigare forskningen som gjorts 

inom det valda ämnet kopplar identitet och etnicitet till bostadsplats. Då vi i vår uppsats har 

som utgångspunkt att granska tidigare forskning och kopplingar mellan ovan nämnda 

begrepp, ville vi i följande avsnitt fördjupa oss och bredda vår och läsarens kunskap inom 

närliggande ämnen. Med ökad insyn tillkommer en mer omfattande förståelse av det 

undersökta fenomenet. Det valda materialet under kapitlet tidigare forskning ligger nära, men 

föll utanför studiens syfte. Vi har av den anledningen valt att utifrån tre ämnen fördjupa vår 

kunskap. Ämnena är segregation och etnicitet i koppling till identitet samt den svenska 

normens påverkan i skapandet av avvikelse. De tre ämnesområdena valdes utifrån att vi i vårt 

litteratursök stött på ämnesområdena men de var inte helt i linje med uppsatsens syfte. Vi 

ansåg dock att det var intressant och relevant för en ökad förståelse.  

4.1 Segregation som fenomen 

Att välja ut relevant forskning inom segregation var en svår uppgift då ämnet segregation är 

både komplicerat och mångfacetterat. Vi bestämde oss efter mycket om och men att 

koncentrera vår tidigare forskning inom segregation till en avhandling av Irene Molina 
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(1997), ett namn som dykt upp i de flesta uppsatser och avhandlingar vi läst. Tillsammans 

med hennes avhandling använder vi oss av boken Etnicitet (2008) och det kapitel om 

segregation där professorn Roger Andersson sammanfattat mycket av den aktuella 

forskningen inom boendesegregationen.  

Segregering handlar i grund och botten alltid om en kategorisering av människor. Andersson 

beskriver tre sociala kategoriseringar vilka har dominerat segregationsforskningen, den 

demografiska , den socioekonomiska och den etniska segregationen. Den demografiska 

segregationen är skillnader i geografiska fördelningar efter ålder, kön och bostadstyper 

medan den socioekonomiska segregationen handlar om klass- och resursskillnader som 

avgörande faktor var människor bor. Den etniska segregationen består av att människor som 

delar vissa attribut som etnisk eller religiös tillhörighet segregeras från människor med andra 

attribut (Peterson och Hjerm, 2008, s. 116–120).  

Andersson förklarar hur ett svensktglest bostadsområde skapas genom olika anledningar till 

flyttningar och bidrar till diskursen kring segregation genom fyra begrepp. Det första är 

segregationsgenererande flyttningar och det innebär att det i en stad med en högre andel 

människor med invandrarbakgrund sker en utflyttning av befolkningen som är i majoritet och 

en inflyttning av individer i minoritet. Det leder till att andelen utlandsfödda ökar, vilket 

bidrar till sociala och kulturella konsekvenser som till exempel språksvårigheter i skolan. 

Segregationsgenererande flyttningar bidrar också till konsekvenser då området stigmatiseras 

och ofta tillskrivs en negativ bild. Det andra, mycket liknande begreppet ovan, är 

segregationsgenererade flyttningar vilket beskriver flyttningar där människor väger in 

konsekvenser av boendet i flyttningsprocessen, det vill säga att de tänker på hur och var de 

vill att barnen ska växa upp och inte bara på bostadens läge och storlek. Den här typen av 

segregation föder ny och förstärkt segregation och det är ett omtalat ämne inom den 

amerikanska forskningen på området. Här är fenomenet ”white flight” vanligt, det vill säga 

att vita lämnar ett bostadsområde och en inflyttning av svarta människor sker. I Sverige har 

det setts tendenser av fenomenet men inte lika extremt, här har däremot fenomenet ”white 

avoidance” setts tydligare, det innebär att svenskar undviker att bosätta sig i områden där få 

svenskar bor. Ett svensktglest bostadsområde uppkommer även beroende på 

institutionsgenererade flyttningar som är det tredje begreppet. Det betyder att samhällets 

aktörer som stat, kommun, banker och bostadsföretag påverkar hur människor bostads- och 

flyttningsbeslut ser ut. Flyttningarna visar att institutionerna i samhället har en central roll i 

den etiska boendesegregationen. Det sista begreppet är nätverksgenererade flyttningar och 
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det syftar på att utlandsfödda flyttar till områden med en överrepresentation av utlandsfödda. 

Den svenska bostadssegregationen går inte att förklara genom det begreppet men det 

förekommer i exempelvis Tensta där somalier är överrepresenterade (Peterson och Hjerm, 

2008, s. 123–129).  

Stadens rasifiering (1997) av Irene Molina belyser den etniska boendesegregationen och 

kritiserar förklaringen att det skulle vara den invandrade befolkningens egna val att bo 

segregerat. Avhandlingen hjälper oss att ringa in synen på den segregerade förorten som 

fenomen och synen på ”de Andra”. Den ger oss en ökad förförståelse för hur människor 

hamnar i segregerade områden och hur de ser på det. Molinas avhandling har två 

huvudsyften, dels att analysera företeelsen etnisk boendesegregation med hjälp av två viktiga 

dimensioner, det strukturellt -materiella och det symboliskt -ideologiska, dels att pröva tesen 

om stadens och boendets rasifiering (Molina, 1997, s. 13–14). 

Molina spräcker hål på myten kring att människor i segregerade förorter själva söker sig till 

förorterna med dåligt rykte då de vill bo med andra människor som invandrat till Sverige. 

Människor med invandrarbakgrund trivs inte bättre i betonghusen än någon annan men alla 

människor har inte samma valmöjligheter (Molina, 1997, s. 165). Författaren 

uppmärksammar att det har skett en aktiv placering av människor med invandrarbakgrund i 

förorten Gottsunda, hon kallar det för en institutionell genererande mekanism i stadens 

rasifiering (Molina, 1997, s. 180). Stadens rasifiering innebär att :”de processer som leder 

individer, grupper och institutioner på en bestämd bostadsmarknad, att tänka, handla och diskriminera 

utifrån en idé om ”ras”, på så sätt att bostadsmarknaden differentieras rumsligt efter föreställda 

rasskillnader och tillskrivna rastillhörigheter” (Molina, 1997, s. 228). Det visar sig i intervjuerna 

att människorna som bor här ser segregationen utifrån ett ”vi och dem” perspektiv men det är 

inget i Molinas studier som visar att en invandraridentitet hos människorna finns (Molina, 

1997, s. 181). Det är inte bara människorna som bor i segregerade förorter som 

bostadssegregationen handlar om det är också själva bostadsområdet vilket görs till ett objekt 

och stigmatiseras. Något som leder till att både människorna som bor här och området blir 

klassade till problem vilket leder till en förstärkt ”vi och dem” känsla (Molina, 1997, s. 223).  

4.2 Identitet kopplat till etnicitet   

En stor del av den tidigare forskning som gjorts och berör identitet gör en koppling till 

etnicitet och handlar om de svårigheter som individer kan uppleva då de flyttar till ett nytt 

land. Även de svårigheter som en individ kan uppleva då denne lever i ett land, vars etniska 
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bakgrund är en annan än den som individen själv identifierar sig med och känner en 

tillhörighet till. Forskning visar en komplex bild av att hitta och skapa sig en identitet 

innefattande det nya landets seder samtidigt som ursprung och etnicitet bevaras.   

En avhandling av Göran Gunner & Sven Halvardson (2005) berör och förmedlar hur assyrisk 

och syriansk identitet ser ut i dag i Sverige. Författarna beskriver hur individerna på den nya 

platsen kräver rötter i det förflutna och i sin bakgrund för att finna förståelse och trygghet i en 

grupptillhörighet, samtidigt som individerna behöver ”vingar” vilket tillåter individerna att 

testa sig fram, utmana sig själva och på det viset finna en egen identitet och plats i det nya 

samhället. Författarna beskriver att en individs bakgrund finns välrepresenterad är en del av 

den självsäkerhet som leder till att individer och grupper med annan etnisk bakgrund än den 

svenska, kan utveckla en positiv identitet (Gunner & Halvardson, 2005, s. 10–18).  

I en avhandling baserad på intervjuer med individer nyss anlända till Sverige, eller som under 

en tid har levt här, beskriver Ulrika Wigg (2008) deras tankar och känslor kring bland annat 

begreppet identitet. Kultur, mentalitet och värderingar är viktiga aspekter av vilka vi är. 

Avhandlingen beskriver att det existerar två förhållningssätt den egna identiteten sätts i 

relation till, de som är ”som jag”, och de som inte är ”som jag”. Identitet är ofta starkt kopplat 

till det gamla hemlandets traditioner och värderingar och det känns som en självklarhet att 

identifiera sig med det beskriver litteraturen. Dock luckras de självklara identifikationerna 

upp i det nya samhället och det blir då extra viktigt för individerna att hålla fast vid gamla 

värderingar. Anledningen är inte att individerna inte ser fördelar med det nya samhället utan 

det handlar om identifikation, trygghet och en känsla av etnisk tillhörighet vilket suddas ut 

och genom det skapas en osäkerhet.  En känsla som är en effekt av det, är att individerna 

upplever en dubbelhet i tillhörighet. För vissa är det inte ett problem medan andra tycker att 

det är svårt att hantera (Wigg, 2008, s. 144). 

Den tidigare forskningen målar upp en bild av vikten att som inflyttad till Sverige kunna 

behålla sin bakgrund i det nya samhället. En individs identitet är en del av dess ursprung och 

i gemenskapen där individerna finner tillhörighet med andra med liknande etnisk bakgrund 

skapas en trygghet. Att bryta upp och flytta eller att leva på en plats där individen känner sig 

som annorlunda till följd av sin bakgrund, kan bidra till att denne ifrågasätter självklarheter i 

sin vardag. Individer som lever i den speciella situationen, menar Wigg (2008), får hantera 

sitt identitetskapande utifrån en annan referenspunkt, än de individer som inte gör den resan. 
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Individerna behöver förhålla sig till de nya omständigheterna runt omkring dem, vilket 

påverkar skapandet av identiteten i olika stor utsträckning (Wigg, 2008, s. 143).   

Gunner & Halvardson (2005) beskriver även att om en individ med invandrarbakgrund gör 

ett misstag svartmålas oftast hela gruppen av handlingen. Om en svensk gör ett misstag 

kopplas det endast till individen som utfört handlingen. Fenomenet bygger på stereotypa 

bilder och fördomar, vilket gör det svårt för individer med annan bakgrund än svensk att 

lyckas i Sverige. De stereotypa bilderna kopplas samman med individer, grupper och etnisk 

bakgrund.  Upplysning leder till en bättre utveckling för alla i ett samhälle och det minskar 

klyftor mellan människor. Botemedel mot svagheterna som finns i samhället är att ha en 

trygg plats som ger ett öppet och ärligt samspel mellan olika etniska grupper och främjar ett 

positivt identitetsskapande. Det existerar dock fortfarande en dubbelhet vilket påverkar 

individer som tillhör andra etniska grupper i Sverige än den svenska (Gunner & Halvardson, 

2005, s. 20–21). 

4.3 Den svenska normen 

Ett återkommande tema under arbetets gång har hamnat i uppdelningen mellan olika grupper 

och hur gränser skapas mellan majoritets och minoritets grupper med tyngd i etnisk och 

kulturell bakgrund. Vi valde därför att titta närmare på tidigare forskning som berör ämnet. 

Sabine Gruber och Masoud Kamila är båda författare som i sin rapport och avhandling berör 

hur integrationen, invandringen och normer påverkar uteslutning av minoritetsgrupper i 

samhället.  

Den svenska normen fick en ny innebörd, menar Gruber i sin avhandling, och ett nytt intresse 

har växt fram för vad svenskhet anses innefatta. Författaren beskriver att vikten av att 

definiera svenskhet har vuxit fram då invandringen i Sverige har ökat och att människor från 

alla delar av världen i dag bosätter sig här. Då kolonialistiska tankar lever kvar och påverkar 

hur vi tänker kring människor från olika delar av världen, påverkar det hur relationen ser ut 

individer emellan och hur grupper definieras. Svenskhet definieras, av oss själva, med grund i 

kolonialistiska tankar, som ett utvecklat land och i kontrast till det ses individer med 

invandrarbakgrund som outvecklade. Då människor kommer till Sverige från mer avlägsna 

platser blir deras kultur även den sedd som mer avlägsen i jämförelse med den svenska 

kulturen (Gruber, 2002, s. 12–13, 15).   
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Kamila menar i sin rapport att makt och kunskap i interaktion mellan grupper har skapat ett 

”de Andra” vilket innefattar en underlägsenhet ur ett kolonialistiskt perspektiv. De skapas 

genom det en hierarki där vissa etniska grupper hamnar längre ner i hierarkin, utifrån 

kvarlevande föreställningar som lever vidare från kolonialismen. Det medför att ju närmare 

en individ står majoritetssamhällets kulturella hegemoni och dess ideologi ju bättre inflytande 

och tillgång får individen till makt och resurser i det svenska samhället relaterat till den 

svenska normen. Svenskhet utgör normen och motsatsen blir det som inte anses vara svenskt 

och det står individer med invandrarbakgrund för. De har setts som bärare av andra kulturer 

som ska integreras i det svenska samhället. Det har dock bidragit till att denna grupp ses som 

avvikande från samhällets norm och medfört att splittringar mellan grupper ökat (Kamila, 

2006, s. 8–12).  

Kamila menar dock att tankar om hur integration ska utformas måste förändras. Synen bör 

inte ligga i att det är en viss grupp som ska integreras. Det måste istället fokuseras på att 

förändringen ska ligga på alla i ett samhälle. Det innebär att alla delar i samhället måste 

genomsyras av olika kulturella och etniska bakgrunder (Kamila, 2006, s. 20–21). 

Värdegrunder i samhället, menar Gruber, är knutet till specifika kulturer och nationer, då 

svenskar säger våra värdegrunder som vi har här, skapas det genom det ett ” de Andra” vilket 

innefattar andra värdegrunder. Det innebär att grupperna måste anpassa sig till våra 

värdegrunder för att passa in. Det skapas genom det en västerländsk värdegrund som ”de 

Andra” utesluts ifrån (Gruber, 2002, s. 15). 

Gruber och Kamila menar båda att svenskhet har blivit en norm som allt annat ställs i motsats 

till. Svenskhet och det västerländska är, baserat på historiska grunder, förknippat med 

utveckling, makt och modernitet menar författarna. Samhällets värdegrunder och den 

svenskhet vilken litteraturen beskriver, har blivit samhälls normen. Ju närmare en individ står 

normen ju mer och bättre anses individen vara en del av samhället. 

5. Analys 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa de relevanta resultaten för uppsatsens syfte. Vi har 

valt att dela in avsnittet i tre teman vilka alla återspeglar syftet och frågeställningarna i 

uppsatsen. Skapande av avvikelse tar fasta på uppsatsens första frågeställning och fokuserar 

på hur unga individer skapas som avvikare i den segregerade förorten. Formandet av identitet 

strävar efter att besvara uppsatsens andra frågeställning och har för avsikt att förstå 
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kopplingen mellan en individs identitetskapande på en plats vilken är tillskriven en negativ 

stämpel. Anpassningsstrategier är det tredje temat och blir likaså ett försök att svara på 

uppsatsens tredje frågeställning. Den delen av analysen vill fokusera på olika 

anpassningsstrategier individer vilka ses som avvikare och är boendes i segregerade områden, 

använder sig av för att hitta en plats samhället. Våra teoretiska begrepp identitet, etnicitet, 

avvikare och anpassning har använts som verktyg för att ge en ökad förståelse. Vi har i vår 

metoddel presenterat det analysmaterial som använts i uppsatsen för att ge läsaren en insikt 

och ett sammanhang av det analyserade materialet.      

5.1 Skapande av avvikelse 

Materialet visar en omfattande bild av hur avvikelse skapas i relation till det som anses vara 

normalt av majoritetssamhället. Becker menar att en avvikare är de individer som avviker 

från de informella och formella reglerna som vidmakthålls av samhällets medlemmar vilket 

är majoriteten (Becker, 2006, s. 17).  

Lalander tar upp att människor skapar olikheter och stereotyper för att höja sig själva över 

andra individer och för att kunna identifiera sig. Att människor gör det handlar egentligen om 

att bearbeta och förenkla den situation som människor lever och befinner sig i (Lalander, 

2009, s. 8–9). Sandström (2004) liksom Lalander (2009) beskriver att det skapas en skillnad 

mellan ett ”vi” och ett ”dem” och att gränserna utesluter att ett jämlikt förhållande kan 

existera. De grupper vilka får stämpeln ”dem” tillskrivs sedan egenskaper som är motsatsen 

till det som är ett ”vi”. Det som förknippas med svenskhet och i det fallet består av de som 

ses som ”vi” är i majoritet och behöver en motsats. Motsatsen innefattar allt det som inte 

anses vara svenskt. Motpolen till den svenska normen har blivit invandrarna, skriver 

Sandstöm (2004). Bilden av individer med invandrarbakgrund blir endimensionell och får 

innefatta alla individer som anses avvika från normen. Sandström (2004) menar att 

människor med invandrarbakgrund i dag förknippas med att vara våldsbenägna, ovillig att 

förändras samt att ha problem och det i motsats till att vara svensk (Sandström, 2004, s. 36–

37). Genom Beckers (2006) beskrivning av avvikare kopplat till litteraturen visas hur unga 

människor med invandrarbakgrund skapas som avvikare, vilket är en effekt av att de av det 

svenska majoritetssamhället anses bryta mot informella och formella regler. En effekt av den 

tillskrivning av egenskaper litteraturen ovan beskriver blir till en motsats till den svenska 

konstruerade normen. 
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Lalander beskriver, genom att använda Bourdieus kapitalbegrepp, hur de unga männen som 

han intervjuat brister i kapital i det svenska samhället, vilket medför ett ojämnt förhållande 

mellan omgivningen och de människor som de möter. Författaren menar att individerna, 

utifrån den svenska normen, inte besitter de kulturella, sociala och ekonomiska resurser vilket 

medför att de brister i kapital. Det skapar en känsla av att vara annorlunda. Brister i kapitalet 

ligger i etnisk tillhörighet, arbete, utbildning och språkkunskaper hos de unga individer som 

han intervjuat (Lalander, 2009, s. 251–256). 

Lalander har intervjuat Miguel, en ung kille från Hageby, han berättar om sina upplevelser 

om en middag med sin flickvän hos hennes föräldrar: 

” Vi ska dit och äta lunch” , ska vara fint. Kommer jag där chilenare som har knarkat, har 

ingen utbildning, har inga pengar , från Hageby. Kommer dit till Danderyd vet du, i 

Stockholm, skitfint hus, skitfin middag, alla bestick finns med, och hon (tjejen) är van, för 

hon känner det sen hon var liten. Och sen alla tittar på mig och börjar förhöra mig. Det första 

dom frågar är: ”Pluggar du också i Norrköping?” ”Nää”, man börjar svettas lite, svetten bara 

rinner: ”Men vad gör du?” Ändå har jag förberett mig, och man känner sig som en skit när 

man säger: ”Jag pluggar inte, jag jobbar inte, ingenting”, och då tänker dom ”Är det där din 

pojkvän? Vi har hört bra grejer om honom, varför är du med honom för?” För dom är det 

viktigt att ha utbildning, pengar och att vara där uppe, dom förstår inte folk som oss, dom 

färstår inte varför, dom tror att jag själv valde och så”. (Lalander, 2009, s. 252). 

Som citatet visar beskriver Miguel situationen som obekväm och att det existerar en skillnad 

mellan honom och värdparet. Värdparet, menar Miguel, förstår inte hans situation och ser ner 

på honom genom att ifrågasätta hans livssituation. De tror även att Miguel valt det liv och 

den situation som han befinner sig i.    

 Sernhede beskriver att en ung invandrarkilles handlingar oftast blir tolkade mot bakgrund av 

den etniska aspekten medan nordiska killars handlande vid regelbrott betraktas som 

ungdomligt oförstånd av såväl media som samhälle. Media hjälper till att stärka aspekten 

genom att förstärka synen av ett tydligt ”vi” och ”de Andra”. Många av de informanter som 

Sernhede talat med vittnar om hur det ter sig i det vardagliga livet och de ger exempel på 

ständiga visiteringar och specialövervakningar i butiker. Han menar att media hjälper till att 

spä på stereotypen av invandrarkillen i ett utsatt område som farlig och invandrarmän målas 

ständigt upp som att de begår brott (Sernhede, 2007, s. 176–177).  

Estrada (1999) beskriver begreppet ”mediepaniken”, ett ord som innefattar att media 

förvränger och målar upp värre scenarion än hur verkligheten faktiskt ser ut. Precis som 

Sernhede (2007) menar Estrada att media spär på en redan existerande stereotypisk bild av 
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individer med invandrarbakgrund och målar upp en större problematik kring gruppen än vad 

som faktisk existerar i verkligheten (Estrada, 1999, s. 128). Becker beskriver att hur 

handlingarna tolkas är beroende av vem som utför dem, det för att de sociala reglerna 

innefattar etniska och kulturella skillnader. Han menar att en handling inte är avvikande om 

den utförs i ensamhet, det som gör att handlingen blir avvikande beror på hur människor 

reagerar på den och reaktionerna måste betraktas som värda att problematisera för att de ska 

bli avvikande. Becker ger exempel på medelklasspojkar som snattar och åker fast, straffet blir 

långt ifrån lika allvarligt som om det vore pojkar från slummen som åkt fast (Becker, 2006, s. 

25–27). Becker menar dock i sin teori om utanförskap att det inte går att utgå ifrån att en 

person som ses som en avvikare har begått ett regelbrott, vissa personer ses som avvikare 

ändå (Becker, 2006, s. 22–23).  

På så sätt litteraturen ovan har beskrivit, skapas ett avvikande hos de unga människorna 

genom brister, vilket Lalander (2009) beskriver utifrån Bourdieus kapitalbegrepp. Det medför 

ett ojämlikt förhållande till omgivningen, vilket ger uttryck i interaktion med samhället i 

stort. Då det svenska samhället betraktar de unga människorna med invandrarbakgrund som 

avvikare behöver de inte begå ett regelbrott som Becker (2006) beskriver det, de ses som 

avvikare ändå. Exemplen visar att individer med invandrarbakgrund kategoriseras vilket leder 

till att de bemöts och behandlas hårdare av omgivningen av att endast tillhöra kategorin.  

Bunar beskriver hur skolor ser ut i den segregerade förorten där en stor del av eleverna har 

invandrarbakgrund. Han menar att det är två strukturella faktorer som påverkar skolor i 

förorten på ett negativt sätt: dels de socioekonomiska villkoren med den höga arbetslösheten 

och bristen på positiva förebilder då de vuxna står utanför arbetsmarknaden och dels den 

negativa representationen av områdets invånare, arkitektur och institutioner. Den negativa 

representationen av invånarna görs av media och olika aktörer i och utanför närsamhället  

(Bunar, 2001, s. 138–140). Stigmatiseringen av områdena drabbar skolorna hårt och det står 

klart att samtliga skolor som berörs i avhandlingen kämpar för att motverka spridningen av 

stigmatiseringen av såväl skola som invånare och elever (Bunar, 2001, s. 141). Gemensamt 

för många av de skolorna som ligger i de segregerade områdena är att de får en låg status och 

ett dåligt rykte vilket bidrar till att de elever som har möjlighet flyttar därifrån. Skolans status 

minskar ju fler svenska elever som lämnar den (Bunar, 2001, s. 152). De föräldrar som är 

högutbildade sätter sina barn i skolor i innerstaden eller andra områden då de anser att det 

inte finns någon framtid i området (Bunar, 2001, s. 183).  



30 
 

Andersson beskriver att vissa stadsdelar etnifierats och klassas lägre i den urbana sociala 

hierarkin. Det framgår även i avhandlingen att individer möts av en problematik när de söker 

arbete då de är individer med invandrarbakgrund och Näsbybor. Dock kopplas den negativa 

sociala klassningen till större del till bostadsområdet än till individens etniska bakgrund. 

(Andersson, 2003, s. 62–64). Det betyder att platsens stigmatisering inte endast har med 

etnicitet att göra utan det handlar även om platsens klasstillhörighet, rykte samt den 

kriminella utvecklingen på platsen. Sandström beskriver att när områden målas upp negativt 

bidrar det till en påverkan på individernas interaktion med omgivningen. Anledningen är att 

de tillskrivs generella egenskaper baserat på områdets negativa tillskrivning (Sandström, 

2004, s. 19). Bäckman visar i sin studie att mötet mellan ungdomar från olika områden, varav 

ett av områdena är ett negativt segregerat område, gör att eleverna från det segregerade 

området, upplever en stark känsla av underlägsenhet. De märkte tydligt hur andra människor 

ser på de negativt utifrån deras bostadsområde (Bäckman, 2009, s. 125).  

Den negativa stämpeln som ett område har betyder att vistas i ett område eller på en plats vid 

fel tillfälle kan göra att en person blir stämplad som avvikare trots att de inte har brutit mot 

några regler. Människorna har gemensamt att de betecknas och betraktas som utanförstående, 

något som individerna inte kan påverka. Det är inte fråga om en egenskap människorna 

besitter utan det handlar om hur övriga samhället ser på människorna i minoritet (Becker, 

2006, s. 22–23). Bunar (2001) menar att då skolan ligger på en stigmatiserad plats bidrar det 

till att både skolan och dess elever drabbas. Eleverna stämplas som avvikare, en effekt av att 

vistas på en viss plats, det vill säga skolan i den segregerade förorten. Amanda, 15 år, vittnar i 

Bunars avhandling om hur det ter sig då hon får frågan om hur det påverkar henne att Tensta 

har dåligt rykte. Hur har det påverkat hennes liv, att många säger att Tensta är ett dåligt 

område? 

”Jo, när jag träffar någon och de frågar var jag bor och när jag säger Tensta, brukar de 

säga… göra miner, säga kommentarer eller någonting. Man känner sig ganska dålig 

faktiskt. Man skäms lite för att bo här, fast man borde inte göra det. Och så har vi alltid 

trott att i utbildningen kommer det verkligen att skada, när du säger att du kommer från 

Tensta, folk tror att du inte pluggar, att du inte studerar, man kan inte språket, man kan 

inte prata och så.” (Bunar, 2001, s. 217). 

Goffman menar att stigmatisering påverkar en individs identitet, då platser i sig är 

stigmatiserade kan det medföra, att det som är beskrivet ovan, leder till att elever och skolan 

utifrån platsen tillskrivs ett stigma (Goffman, 2010, s. 12–14). Baserat på Goffmans teori och 
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analysmaterialet kan det kopplas till att platsen genom dess stigmatisering blir en 

identitetsmarkör, något som får negativa effekter på synen på individen.  

Sandström beskriver hur den bild som media bidrar till, i synen på individer med 

invandrarbakgrund, upprätthåller de maktstrukturer vilka leder till att människor med 

invandrarbakgrund blir till andra klassens medborgare och därmed ökad avvikelse. Det 

existerar en växande välfärdsklyfta mellan olika grupper och genom att inte tänka på vilka 

effekter som skrivandet leder till, bidrar media till upprätthållandet av rasism och 

diskriminering. Klyftorna ärvs ned i generationer och individer som har föräldrar med 

invandrarbakgrund hamnar i samma situation som föräldrarna befinner sig i, alltså avvikare. 

Det trots att de är födda i Sverige och har gått på förskola och skola i Sverige. Inte nog med 

att klyftorna ökar, dessutom finner många svenskar det naturligt att människor med 

invandrarbakgrund ska ha lägre löner och sämre levnadsförhållanden (Sandström, 2004, s. 

64). Andersson påtalar även det i hennes studie och menar att det som är intressant att titta på 

är varför många individer med invandrarbakgrund tillhör den fattiga gruppen i samhället. 

Som en effekt av deras ekonomiska situation kan de inte välja var de vill bor, utan de tvingas 

att bo på vissa platser som är mindre attraktiva(Andersson, 2003, s. 85).  

Goffman (2010)  beskriver att ett socialt stigma förmedlas från generation till generation och 

innefattar kultur, ras och nation. Stigmat är ärftligt och är något som är svårt att ändra på då 

det är en del av en individs arv. Fördomar och en rädsla för vad personen med ett stigma 

representerar bidrar till att okunskapen om individen skapar egna föreställningar om personer 

och grupper. Föreställningarna leder i sin tur till att omgivningen anser att de kan motivera 

den behandling som de utsätter individen eller gruppen för (Goffman, 2010, s. 12–14). 

Individer med invandrarbakgrund är en grupp människor som genom att bli tillskrivna ett 

stigma diskrimineras i det svenska samhället som analysmaterialet visar. Då det sociala 

stigmat innefattar kultur, ras och nation samt beskrivs av Goffman (2010) som ärftligt kan det 

tillskrivas på gruppen människor med invandrarbakgrund, något som gör det svårt för dem att 

förändra den rådande situationen. Majoritetssamhällets okunskap och egenskapade 

föreställningar om individerna leder enligt Goffman (2010) till att samhället kan motivera 

behandlingen av människor med invandrarbakgrund som grupp.  

Sammanfattningsvis visar analysmaterialet att det är många faktorer som spelar in då unga 

människor skapas som avvikare. Att som ung leva i ett segregerat område och tillhöra en 

annan etnisk bakgrund än den svenska, anses avvikande från den svenska normen och 
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majoritetssamhället. Stereotypa bilder reproduceras i människornas okunskap, och då ingen 

naturlig integration sker mellan de unga individerna i den segregerade förorten och det övriga 

samhället lever fördomarna vidare. Både skolan och det segregerade områdets rykte 

begränsar och utesluter de unga individerna vilket också påverkar integrationen och att 

avvikelse skapas. Då media målar upp en stereotyp bild av individerna formas inte bara en 

bild av individerna som avvikare, deras identitet blir färgade av det och att de ser sig själva 

som avvikare. Omgivningen och media bidrar här till att individer får en tillskriven identitet 

som tar över. Goffman beskriver begreppet moralisk karriär vilket innebär att individens 

tillskrivna identitet tar över den faktiska identiteten. De genomgår en moralisk karriär som 

medför att individer börjar se sig själva utifrån den syn som existerar på dem av omgivningen 

(Goffman, 2010, s. 40). Materialet visar att då den tillskrivna identiteten är negativt betingad 

kan individen till slut börja se sig själv på samma sätt, då det negativa blir en del av 

individens identitet. Utifrån Goffmans (2010) teori formas då individens identitet utifrån 

synen som existerar på dem.  

 5.2 Formandet av identitet  

Som betonats i kapitlet ovan, vilket Social rapport (2010) visar, kan ett område bli tillskrivet 

ett symboliskt värde som kan komma att påverka människors sociala identifikation om de 

lever på den platsen (Social rapport, 2010, s. 180). Sernhede menar att ungdomarnas 

identitetsarbete är komplext och sökandet efter ideal och förebilder är en viktig del av 

processen (Sernhede, 2007, s. 178). En central aspekt av identitetsarbetet är att den 

konstrueras genom identifikationen med den egna stadsdelen (Sernhede, 2007, s. 190). 

Sernhede beskriver i sin avhandling hur ungdomarna knyter an till den egna förorten, 

Hammarkullen, en följd av det utanförskap de känner till det övriga samhället. Livet i den 

”egna” förorten blir avgörande för tryggheten och identitetsarbetet. Sernhede beskriver att de 

unga ser det som ett reservat i samhället, som är deras, en stadsdelsnationalism utvecklas för 

att slippa känna hur övriga människor i samhället ser ner på dem som lever här. Det betyder 

att individerna uttrycker en stark kärlek till den egna förorten och att de vill försvara platsen 

som blivit en del av deras identitet (Sernhede, 2007, s. 95–97).  

Sernhede visar i sin studie att ungdomar med invandrarbakgrund har ett större behov av 

respekt och tillhörighet än andra ungdomar med svensk härkomst, då de bär med sig en 

känsla av att inte uppfatta sig som en del av det svenska samhället. Utanförskapet blir till 

utgångspunkten för de ungas identitetsarbete (Sernhede, 2007, s. 86–88). Identitetsmönstret 
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formas av att vara en del av Hammarkullen, men den präglas också av att ungdomarna vill 

känna sig som världsmedborgare. En effekt av att varken det svenska samhället eller de själva 

ser dem som svenska medborgare. Det sättet att skapa sig en identitet kan vara både positiv 

och negativ. Positiv på det sättet att det gör att nya kulturella och sociala rörelser växer fram 

då de påverkas av andra delar av världen och dess gemenskaper men det kan även göra att de 

känner sig rotlösa. I sökandet efter en identitet skapas en rad specifika utgångspunkter i 

formandet av de ungas identitetsarbete samt en strävan efter frigörelse vilket leder till att de 

skapar en egen väg (Sernhede, 2007, s. 89).  

Bäckman menar i sin bok, precis som Sernhede (2007), att nationalitet, hemland och 

ursprung tar stor plats i identitetsskapandet hos elever i skolor på den segregerade platsen, det 

är viktigt för dem att visa var de kommer ifrån och bekräfta sitt ursprung (Bäckman, 2009, s. 

83–86). Många av de intervjuade har en önskan att inte vilja vara svenska och tar därför ofta 

upp sitt ursprung. Stereotypa bilder att svenskar är rasistiska och tråkiga skapas vilket bidrar 

till att individer inte vill vara en del av det svenska och istället identifierar sig med sitt etniska 

ursprung (Bäckman, 2009, s. 87–90). 

 Författaren Lalander visar hur de unga männen i hans studie drar gränser mellan sig själva 

och andra och inte ser sig som svenskar. Författaren beskriver att det svenskt ansedda av de 

unga männen målas upp som lite löjligt i jämförelse med vad Lalander kallar det, en 

machokultur, som de unga männens identitet innefattar. Identiteten formas i ett utanförskap 

och de unga killarna vill ta avstånd från det svenska samhället och då uppstår en kontrast till 

vad som anses vara svenskt. Att det svenska uppfattats som löjligt kräver motsatsen, en 

tuffare attityd vilket machokulturen representerar (Lalander, 2009, s. 104–105). Bäckman 

(2009) beskriver ovan att det är viktigt för ungas identitetsskapande att visa och bekräfta sitt 

ursprung. Det är något som även Lalander visar på och något som tar sig form genom en 

provokativ machokultur vilken kan innefatta kriminalitet och droger (Lalander, 2009, s. 104). 

Att förklara sitt etniska ursprung ger de unga en känsla av säkerhet, visar Bäckman i sin 

studie (Bäckman, 2009, s. 90).  

Unga individer med invandrarbakgrund kommer sällan i kontakt med svenskar på ett 

naturligt sätt, beskriver Lalander, vilket medför att stereotypa bilder av svenskar skapas. 

Författaren tolkar de unga männens berättande som om att de menar att de själva valde att bli 

chilenare och inte svenskar, det är något de inte blev tvingade till. Identiteten och kulturen 

individerna skapat existerar i en längtan efter tillhörighet och respekt. De unga männen 
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upplever att de skiljer sig från det svenska vilket de inte kan identifiera sig med (Lalander, 

2009, s. 104–105). Primo, en av de unga männen som Lalander intervjuat, berättar: 

”Alltså, jag tror, för oss, vart man än flyttar, om man försöker bygga upp nått nytt, som 

normal person, asså man dras alltid till sånt man har levt innan du vet. Det är ju för att man 

känner sig (avbryter sig) man mår inte bra, man känner sig så här hemma.” (Lalander, 2009, 

s. 259). 

Som Primo berättar i citatet ovan och som Lalander beskriver, upplever de unga männen sig 

inte som hemma och de känner sig ej bekväma på den plats de kommer till. De söker sig 

därför till individer de kan identifiera sig med och som har en liknande bakgrund. Att de unga 

individerna söker sig till varandra kan förklaras genom Goffmans teori om de egna och de 

visa. Han menar att det skapas en trygghet och en känsla av tillhörighet att få tillhöra en 

gemenskap med liknande förutsättningar (Goffman, 2010, s. 28).  

Enligt Eriksen är den etniska identiteten viktig för människor då den av dem uppfattas som 

något värdefullt vilket förklaras mer ingående i teorikapitlet Etnicitet (Eriksen, 1993, s. 45–

46). Då etnicitet är en social identitet, skapad i sociala relationer speglas etniciteten i 

relationerna mellan medlemmar i olika grupper (Eriksen, 1993, s. 22, 28). Både Bäckman 

(2009), Sernhede (2007) och Lalander (2009) visar att den etniska identiteten formas av de 

sociala omständigheterna som interaktioner och bostadsplatsen. Etniciteten blir genom det en 

del av identiteten där individens bakgrund får en central roll. Då etniciteten blir en del av 

identiteten blir den även en faktor som kan tänkas forma unga individers identitetskapande.   

Eriksen visar i sin teori hur anomali uppstår hos människor med invandrarbakgrund då de 

inte känner sig hemma någonstans, varken i hemlandet eller i det svenska samhället (Eriksen, 

1993, s. 81–82). Victor, 19 år boendes i Hammarkullen, beskriver i ett samtal med Sernhede 

en känsla av att inte känna sig hemma någonstans: 

 ”…Om man känner sig bra på ett ställe ska man bo där. Men jag känner inte att Sverige är 

mitt land. Om jag ser mig omkring, är det bara vita, ljusa människor. Jag vill inte komma in i 

det samhället egentligen. Det är ingen idé för jag känner mig ändå inte hemma. Då kanske 

man undrar ”men vad faan gör du här då”. Det är ju massa problem. Jag är ju född här och vet 

inte vad jag ska göra med mitt liv egentligen. Det ska ju inte finnas murar.” (Sernhede, 2007, 

s. 97). 

Victors beskrivning kan tolkas med hjälp av Eriksens (1993) teori och begreppet anomali 

vilket uppstår i en känsla av att inte höra hemma på den plats individen befinner sig på. Ett 

exempel på anomali är också att ungdomarna i Hammarkullen väljer att grunda sin identitet i 

att vara världsmedborgare, vilken innefattar en bred kulturell och social tillhörighet då de 
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känner sig utanför det svenska samhället. Ungdomarna i Sernhedes studie identifierar sig 

även med och romantiserar den egna förorten och menar att andra mer typiskt svenska 

stadsdelar är socialt fattiga. För att försvara sitt boende i förorten berättar ungdomarna om de 

positiva sidorna av att bo här, att de lär sig livets hårda skola, att de härdas och så vidare. De 

berättar också om att de vill vara med och ändra den negativa bilden av deras förort. Många 

av de unga männen Sernhede intervjuat ser invandrarskapet som den primära identiteten. 

Invandrarskapet är ett utanförskap som bildar grunden till en ny gemenskap (Sernhede, 2007, 

s. 91–93).  

Andersson menar att människor försöker hitta sin plats i en mer mångtydig tillvaro, då 

uppkommer nya kategorier för att gruppera människor. I det tillskriver sig människor 

identiteter för att skapa tillhörighet men även avstånd. Vi tillskriver också andra människor 

identiteter och blir tillskrivna identiteter (Andersson, 2003, s. 17). En social identitet kan 

skapas på det sätt som Jonsson (2007) och Andersson (2003) beskriver i sina studier. Jonsson 

studerar i sin avhandling hur diskursen påverkar hur det är att tilltalas och ses som 

”invandrarkille” i skolan samt hur det är förknippat med olika typer av normbrott. 

”Invandrarkillen” som beskrivs i avhandlingen är en stereotyp skapad av människor i 

samhället utifrån diskursen, det vill säga hur vi talar, läser och tänker (Jonsson, 2007, s. 92–

94). Andersson beskriver att motsatsen skapas i betongförorter. Områdena blir till stereotypa 

bilder av hur personer i områdena är. Människorna blir tillskrivna en identitet och placerade i 

ett fack utifrån om de pratar som de gör i vissa områden. Platsen bidrar till människornas 

tillskrivna identitet då de av människor som inte bor här anses vara på ett visst sätt. Då den 

segregerade förorten är präglad av människor med annan etnicitet än svensk kopplas plats 

och bakgrund samman och blir en ny tillskriven identitet som bygger på stereotypa bilder 

(Andersson, 2003, s.43–44).  

Goffman skriver att vi människor vid en första anblick kategoriserar in individer i kategorier 

och utifrån det fastställer vi dennes egenskaper. De egenskaperna vilka tillskrivs kategorin 

och då även individen, är baserade på våra egna och samhällets föreställningar samt fördomar 

(Goffman, 2010, s. 11–12). Baserat på den kategori en individ blir placerad i, och de 

egenskaper kategorin är tillskriven, uppstår en diskrepans mellan en individs tillskrivna 

identitet och faktiska identitet. Diskrepansen bidrar till att individer har svårt att hitta en plats 

i samhället och hamnar därför oftast i situationer där den sociala interaktionen kan påverkas 

negativt (Goffman, 2010, s. 12). Vilket litteraturen beskrivit, placeras och tillskrivs individer 

med invandrarbakgrund utifrån bostadsplatsen en identitet baserad på samhällets fördomar. 
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Det medför att individernas identitet kan komma att påverkas negativt. Ett exempel på 

Goffmans teori kan hämtas från Bunars studie.  Bunar återger vad Ali, en 18 årig kille från 

Tensta berättar då han talar om relationen mellan svenskar och människor med 

invandrarbakgrund: 

”Det spelar ingen roll hur länge du har varit svensk medborgare. Du är alltid invandrare, 

alltid. Du känner inte mej va, och du ser mej på stan. Du kan inte säga: han är svensk, du 

säger: han är invandrare.” (Bunar, 2001, s. 219-220). 

Som Ali beskriver i citatet tillskrivs han identiteten invandrare då han blir placerad i den 

kategorin av omgivningen. Han menar att individer med invandrarbakgrund alltid blir sedda 

som invandrare och att det inte spelar någon roll hur länge de bott i Sverige.      

Flickorna, som Andersson intervjuat, menar att deras sociala utgångsläge har en starkare 

anknytning till deras bostadsplats än vad deras etnicitet har. De beskriver att folk undrar hur 

de kan tala bra svenska då de kommer från ett segregerat område. Hela platsen, förorten 

Näsby, ses som avvikande i förhållande till resterande delar av Göteborg. Dock beskriver 

Andersson att etniciteten skulle visa sig om flickorna bodde i ett ”normalt” område på det 

sättet att andra skulle undra om de kände sig hemma bland många svenskar. Flickorna menar 

också att om de vill komma någonstans längre fram i livet måste de byta bostadsområde då 

Näsby anses ”fult” och kan hindra dem från att nå dit de vill (Andersson, 2003, s. 63– 64). I 

en gemensam känsla av att vara en avvikare, söker sig de unga flickorna i Anderssons 

avhandling till det Goffman kallar de egna och de visa. Det är personer som lever i liknande 

eller samma situation som individen själv. I interaktionen med dem ses individen som normal 

och inte som en avvikare (Goffman, 2010, s. 28). 

En positiv effekt av att människor från andra delar av världen bor nära varandra är att det 

bildas en stark samhörighet människorna emellan. Även att servicen från den privata och 

kommunala sektorn kan anpassas till speciella behov kan ses som en fördel. Att leva nära 

individer som talar samma språk och har samma kulturella bakgrund kan vara positivt då de 

just kommit till ett nytt land. Det kan också skapa bättre förutsättningar att komma in på 

arbetsmarknaden och få en bostad genom att skapa nätverk och kontakter (Social rapport, 

2010, s. 179).  

Sammanfattningsvis kan sägas att identitetsskapandet till stor del påverkas av att ses som en 

avvikare och att leva i ett utanförskap. De effekter som avvikandet medför bidrar till att unga 

individer försöker skapa sig en plats och en alternativ identitet i det svenska samhället. De 
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unga tar även avstånd från det som anses vara svenskt då de inte vill eller får en given plats i 

samhället. I identitetsskapandet blir den etniska bakgrunden en stor och viktig del. Både för 

att ta avstånd från det svenska samhället och för att finna en gemenskap. Själva boplatsen 

individerna identifierar sig med ger de unga en gemenskap. De ungdomar som varken kan 

identifiera sig med det svenska eller den etniska bakgrunden finner alternativa mångkulturella 

identiteter. Här kan de unga finna samhörighet, trygghet och skapa nya möjligheter som 

samhället inte kan erbjuda dem. De unga individernas formande av identiteten i det svenska 

samhället leder till skapandet av nya möjligheter utifrån de medel och mål de har tillgång till.   

5.3 Anpassningsstrategier  

Att finna sin plats i samhället utifrån de förutsättningar som finns är, som Merton skriver, att 

anpassa sig. Att anpassa sig till den rådande normen kan vara svårt för ungdomar i 

segregerade förorter då det kan finnas motsättningar mellan målen ungdomarna har och 

medlen de har tillgång till för att nå dit. Något som enligt Merton kan leda till att strain 

uppstår, ett tillstånd som kan förklara varför ungdomar i segregerade förorter söker sig till 

alternativa möjlighetsansamlingar (Sarnecki, 2010, s. 57–59).  

Det har visat sig att bostadsområdet under uppväxtåren har en viss betydelse för framtida 

levnadsförhållanden. Ungdomar uppväxta i resurssvaga och invandrartäta områden har enligt 

Social rapport en ökad risk att bli lagförda för brott, bli arbetslösa, ha en lägre utbildning 

samt att erhålla ekonomiskt bistånd i jämförelse med individer födda i svensktäta områden 

och i resursstarka områden (Social rapport, 2010, s. 176 –177). BRÅ:s rapport visar även den 

att en anledning till kriminell utveckling är uppväxtmiljö, den påverkar hur barnets 

personlighet och beteendemönster utvecklas (Brå-rapport, 2001:15, s. 7). Merton menar att 

det är just samhällsstrukturer som är huvudorsaken till att ett avvikande beteende skapas 

(Sarnecki, 2010, s. 57). Den fysiska och sociala närmiljö individen lever och utvecklas i 

påverkar även benägenheten att begå brott. Bostadsområdets fysiska karaktär, 

socioekonomiska strukturer, relationer och förhållande till polis och skola är alla delar i det 

som kan påverka brottsligheten (Brå-rapport, 2001:15, s. 11). 

För att se hur människor i segregerade förorter anpassar sig till samhällets normer använder 

vi oss av tre av Mertons fem anpassningsstrategier vilka finns beskrivna i teoriavsnittet. Den 

första anpassningsstrategin är konformitet och innebär att individerna innehar medel för att nå 

samhällets etablerade mål för ett gott liv (Sarnecki, 2010, s. 58–60). Sernhede beskriver hur 
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unga tjejer som intervjuats har en annan bild än många av de unga killarna angående förorten 

och utsattheten. Tjejerna visar att de har en förhoppning och önskan att ta sig in i det svenska 

samhället och kulturen med hjälp av sina kvalifikationer. Till skillnad från många av de 

killarna som intervjuats, menar tjejerna att alla är sin egen lyckas smed. Det betyder att gå i 

skolan och inte ta efter killarnas synsätt att det inte går att ”bli något” i Sverige. Det har visat 

sig att killarna och tjejerna har mycket olika syn på hur de förväntas bete sig i samhället. Det 

rådande förhållandet med utsattheten i fokus tänker tjejerna inte acceptera. De vill gå ut 

skolan och bli en del av det svenska samhället (Sernhede, 2007, s. 102–105). Cecilia 17 år, 

beskriver hur tankarna kring att bli något formas av att vara en individ med 

invandrarbakgrund: 

”Vissa kanske tänker typ, nej jag kommer ingenstans, mina kompisar har inte kommit 

någonstans. Ingenting är någon idé om man bor i förorten och är invandrare, så jag skiter 

i skolan. Men liksom de tänker att de inte kan komma längre, att det gäller att satsa och 

bevisa att invandrare också kan”. (Sernhede, 2007, s. 104). 

Tjejernas tankar, att de har medel för att nå sina mål genom en aktiv skolgång och strävan 

efter att få arbete, betyder att risken att hamna i ett tillstånd av strain är mycket liten. Risken 

för att de skulle falla för en kriminell utveckling är även den liten, enligt Mertons teori. De 

ses som konforma i samhället (Sarnecki, 2010, s. 58–59). Skolan har en viktig roll i att 

uppmuntra eleverna till att se möjligheter att uppnå mål för att undvika att ungdomar hamnar 

i kriminalitet vilket Bredbyskolan är ett bra exempel på. Skolan kallas för ”Miraklet i 

Rinkeby” och har blivit uppmärksammad för det i media. Anledningen är att både skola och 

samhälle har jobbat aktivt på att vända invandraridentiteten till något positivt, istället för att 

fokusera på hur området ska försvenskas (Bunar, 2001, s.111–112,117).  

Jonsson har i sin studie intervjuat elevassistenten Sherko som ger killarna i ljusgården rådet 

att ta skolan på allvar vilket författaren tror att han gör för att han tänker på killarnas 

möjligheter på arbetsmarknaden. Att bli kategoriserad som invandrare kan nämligen få 

betydelse för framtiden på arbetsmarknaden, påpekar Jonsson (Jonsson, 2007, s. 207-208). 

Skolans strävan efter konformitet och att hjälpa ungdomarna med språksvårigheter kan dock 

också få en motsatt effekt som killarna i Jonsson studie berättar om. Här vittnar elever om att 

de känner sig som offer då lärarna tar fram böcker som är extra lättlästa vilket resulterar i att 

eleverna inte gillar böckerna alls. Killarna i studien påpekar flera gånger hur de absolut inte 

vill ses som offer (Jonsson, 2007, s. 216–217). En förklaring till att många killar inte vill 

plugga då de vill vara coola, är att de hellre vill tillhöra en populär maskulinitet och inte den 
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som ses som den duktiga eleven, menar utredaren Mats Björnsson som citeras i Jonssons 

studie. I Jonssons studie talar dock många av killarna om vikten av bra betyg för att kunna 

skaffa sig ett bra arbete (Jonsson, 2007, s. 219).  

Mertons andra anpassningsstrategi, innovation, beskriver hur målen finns men inte medlen 

hos de unga och då kan det skapas en konflikt, vilket gör att ungdomarna söker andra vägar 

för att nå sina mål (Sarnecki, 2010, s. 60). Ett exempel på det är att om inte betygen räcker till 

för att komma in på en utbildning på universitet eller högskola kan det hända att ungdomarna 

skaffar sig alternativa sätt att nå en högre livsstatus. Ett exempel på det är killarna i 

Hammarkullen som är i centrum i Sernhedes (2007) studie. ”Tha Klika”, en hiphop grupp 

beståendes av 10 unga män med bakgrunder i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern 

beskriver hur : ” Det yttre tryck som utanförskapet, flyktingerfarenheterna och upplevelsen av 

att vara andra klassens medborgare har lett till att det finns en omsorg och ett 

omhändertagande individerna emellan” (Sernhede, 2007, s. 135).  

Hiphoppen är en kultur som inte kännetecknas av etnicitet eller ras. Hiphop har tagits upp av 

socialt exkluderade grupper över hela världen och musiken ger en global stamgemenskap 

över alla gränser. Sernhede skriver att identiteten hos rapparna i Hammarkullen och över hela 

världen är ”diasporaliknande”. Diasporakulturen som växer upp genom dessa nya identiteter 

är viktiga för att kunna betrakta självmedvetandet hos framtidens ”multietniska” förorter 

(Sernhede, 2007, s.150–153). I dagens samhälle skapas ungdomskulturer för att hjälpa 

ungdomarna att hantera det krävande identitetsarbetet och det hjälper också de unga att 

uttrycka behovet av att bearbeta de sociala, psykiska, kulturella och existentiella villkoren i 

samhället (Sernhede, 2007, s.155). Ungdomskulturer är ett av de instrument som kan 

användas för att läsa av vad som händer under ytan i ett samhälle och kultur (Sernhede, 2007, 

s. 179–180). En hiphoppares identitet är alltid främst rotad i den lokala tillhörigheten men i 

Sverige är det också en försvarskultur för att skapa respekt åt de stigmatiserande förorterna 

(Sernhede, 2007, s. 168). Merton förklarar den andra anpassningsstrategin, som att en individ 

tar till andra medel för att nå sina livsmål och därmed anpassas till samhället, för innovation 

(Sarnecki, 2010, s. 60). Att ta egna initiativ är något hiphopparna i Sernhedes undersökning 

är ett bra exempel på. 

Becker visar att avvikande grupper inte behöver förknippas med kriminalitet. För att visa på 

det faktumet har han studerat dansmusiker. Han menar att de precis som andra avvikande 

grupper skapar sig egna livsvillkor. Det är subkulturer som skapas för att slippa samhällets 
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åsikter om dem, något som leder till en ökad avvikelse på grund av omgivningens 

oförstående (Becker, 2006, s. 77, 89). 

Ungdomar, som varken accepterar samhällets uppsatta mål eller besitter medlen att uppnå 

dem, ger exempel på den tredje av Mertons anpassningsstrategier, nämligen uppror 

(Sarnecki, 2010, s. 60). Ett exempel på det är killarna i Hageby som Lalander (2009) studerat. 

Gatukulturen och identiteten växer fram ur en gemensam känsla av utanförskap. Det är unga 

som lever utanför samhället och inte är integrerade. Lalander menar att i en gemensam 

gatukultur skapas en ny identitet som medför makt, identitet och gemenskap och de skapar en 

plats med egna lagar och regler i ett utanförskap. Att vara soldat eller krigare för sitt samhälle 

ger helt andra associationer än att vara invandrare i ett problemområde (Lalander, 2009, s. 

264–265). Många av pojkarna vill växa upp snabbt och bli en person som andra kan ”räkna” 

med. Ungdomarna vill vara viktiga, behövda och känna att de har en given plats. Droger är en 

stor del av gatukulturen och många börjar använda droger i tidig ålder för att vara en del av 

gemenskapen. De lär varandra gatukulturens koder, vilket bland annat innefattar kriminalitet, 

droger och hederskoder. De skapar genom tillhörigheten i gatukulturen en egen identitet och 

genom identiteten ett eget sätt att förstå världen på och uppnå sina mål (Lalander, 2009, s. 

77–81). Skolan har precis som i de andra anpassningsstrategierna även här betydelse, då 

antiskolkulturen, som enligt Lalander betyder att de unga männen tar avstånd från skolan och 

avståndstagandet blir en del av gatukulturens identitet. Skolan ses inte som en väg till att 

lyckas då de upplever en känsla av att hur mycket de än studerar så har de ändå inte samma 

förutsättningar som de riktiga ”svenskarna”. Det leder till att många ungdomar i tidig ålder 

skolkar eller hoppar av skolan och då istället vänder sig till andra kretsar, oftast präglade av 

kriminalitet. De menar att om de hade kommit ut och umgåtts och integrerats med det 

svenska samhället, hade de kanske gjort andra val. Lalander menar att för lite svenskar i 

skolan leder till att problem skapas då vi talar om integration till det svenska samhället 

(Lalander, 2009, s. 91–94). 

Ungdomsbrottslighet, som är ett sätt anpassa sig till samhället då medel och mål saknas, har 

sedan efterkrigstiden setts som ett ständigt växande problem. Den omfattar stöldbrottslighet, 

ungdomsvåld, intag av alkohol och ett växande narkotikamissbruk. Dessa bilder målas upp 

dagligen av massmedia. Ungdomsbrottsligheten symboliserar det som är fel i dagens 

samhälle och ses som ett stort problem (Estrada, 1999, s. 1). Det är sedan länge känt att 

individer som växer upp i mindre socioekonomiska bostadsområden generellt sätt löper en 

större risk för en antisocial utveckling. Det finns dock inga självklara orsaker då majoriteten 
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inte blir kriminella. Bostadsområdets sociala sammansättning och struktur kan påverka risk 

för hamna i kriminallitet, det tillsammans med en persons individuella förutsättningar är 

riskfaktorer (Brå-rapport, 2001:15,  s. 20).  

Ungdomar som hamnar i en grov kriminalitet kan förklaras med Mertons anpassningsstrategi 

uppror, vilket innebär att de unga gör revolt mot samhällets normer (Sarnecki, 2010, s. 60). 

Även ungdomar som inte ägnar sig åt kriminalitet som ungdomarna i ”Tha Klika” kan 

beskrivas med hjälp av anpassningsstrategin då deras musik också är ett sätt att göra uppror 

mot samhällets normer. Hiphoppen och musiken är en berättelse om de utsattas livsvillkor 

(Sernhede, 2007, s. 150). De ser sig som soldater som använder musiken som sitt vapen i det 

upplevda utanförskapet i det svenska samhället (Sernhede, 2007, s.140–141). De flesta texter 

berör just utanförskapet, frustrationen över den och det rappas bland annat om svårigheterna 

att få ett jobb (Sernhede, 2007, s. 143). Texterna handlar också om kritik gentemot 

ordningsmakten och politiker då de anser sig illa behandlade av dessa och då främst av 

polisen (Sernhede, 2007, s.145).  

”Det spelar ingen roll var man bor, hiphop finns i alla länder, den är world-wide. Du vet, 

du kan vara fattig i Johannesburg eller Mexico City, Berlin eller Göteborg, det spelar 

ingen roll –du vet hiphop är de fattigas kultur. När vi går upp och visar våra skills så , å 

lägger våra feta rhymes så släpper vi ut frustration, du vet vi är snea så… du vet det är då 

vi talar om vilka vi är.” Immanuel ur ”Tha Klika” (Sernhede, 2007, s.130). 

Sammanfattningsvis används Mertons tre anpassningsstrategier för att se hur unga 

anpassar sig i samhället, från en position som avvikare. De unga människorna i 

segregerade förorter med begränsade förutsättningar anpassar sig på olika sätt till den 

rådande situationen. Skolans positiva inverkan på att hjälpa de unga individerna att 

uppnå samhällets etablerade mål innebär att de anpassas in i samhället utifrån Mertons 

anpassningsstrategi konformitet. Genom innovation skapar de unga andra vägar till att 

nå de etablerade målen än de som samhället har att erbjuda. Exempel på andra vägar 

som ungdomar kan ta är att satsa och finna gemenskap i en ungdomskultur. Mertons 

anpassningsstrategi uppror visar hur de unga gör revolt mot samhällets normer då de är 

frustrerade över sin position i samhället vilket kan göras dels genom kriminalitet, men 

dels genom att använda sin musik som vapen för att förändra. Avvikelsen bidrar till att 

ungdomarna finner olika vägar att hitta en plats i samhället och det är viktigt att 

poängtera och lyfta fram de positiva vägar som individerna väljer.  
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6. Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att genom tidigare forskning undersöka hur ungdomars 

identitetskapande påverkas av att bo på en plats vilken tillskrivits en negativ betydelse av 

omgivningen. Vi har belyst hur unga boendes i segregerade områden skapas som avvikare 

och tittat på hur det kan tänkas inverka på identitetskapandet. Även vilka effekter det kan få 

på de ungas handlande har belysts.  

Avvikelse skapas baserat på vad som av majoritetssamhället anses vara motsats till 

samhällets norm. De som bryter mot normen eller reglerna stämplas och ses som avvikare. 

Litteraturen har beskrivit att grupperingar skapas utifrån ett ”vi” och ett ”dem” och att 

grupperingarna bygger på fördomar och stereotypa bilder av ”den Andre”. De hårdast 

drabbade är individer i facket som är motsatsen till normen. Då svenskhet är normen har 

människor med invandrarbakgrund fått innefatta allt som inte är svenskt och det har skapats 

en bild av individerna förknippat med en problematik. Unga individer boendes på den 

segregerade platsen och med annan bakgrund än svensk faller i kategorin ”invandrare” och 

blir genom sin bakgrund och bostadsort stämplad eller placerad i facket ”de Andra” och 

sedda som avvikare. Att ständigt ses som en avvikare på den plats individen lever på 

påverkar hur de formas. Unga individers identitet formas av att bli sedda som avvikare. Att 

ständigt leva i en ojämlik situation till det samhälle de lever i bidrar till att de i interaktion 

med omgivningen formar sin identitet. Då etniciteten skapas i sociala relationer och blir en 

del av de ungas identitet bidrar även etniciteten till att forma identiteten. I de sociala 

relationerna skapar unga individer alternativa identiteter för att finna en plats i det svenska 

samhället, vilka kan innefatta den etniska bakgrunden. Området blir en del av de ungas 

identitet och de utvecklar en stark anknytning till den egna förorten vilket blir avgörande för 

deras identitetsarbete. I många fall identifierar sig ungdomarna inte med svenskhet utan de 

skapar alternativa identiteter i andra etniska bakgrunder. Då utanförskapet bidrar till att nya 

identiteter skapas formas även nya grupperingar vilka finner alternativa vägar till det 

samhället har att erbjuda. Grupperingarna finner anpassningsstrategier ur en position som 

avvikare för att hantera samhällets uppsatta mål i relation till de begränsade medel de har att 

tillgå. Anpassningsstrategierna kan ta många olika former och fokus ligger tyvärr oftast på 

negationer då de kopplas till individen.  

Uppsatsen tar upp ovanstående punkter som en sammanfattning av analysmaterialet. Det har 

dock väckts en rad andra frågor hos oss under arbetets gång, några av dessa är tankar kring 
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integration, interaktion mellan grupper, den svenska normen samt medias inflytande på den 

grupp vi tittat närmare på.  

Som den tidigare forskningen och analysmaterialet visar, ses svenskhet som norm, alla ska 

vara lika och det ges små utrymmen för det som är annorlunda. Den heterogena synen på 

svenskhet som norm skapar klyftor mellan grupper. Synen medför att segregationen ökar på 

bostads och arbetsmarknaden men även i det sociala rummet och det ökar på så sätt klyftor 

mellan grupper. Segregationen har sin grund i fördomar, klasskillnader mellan svenskar och 

invandrare och i vissa fall rasistiska tankar om ”de Andra”. 

Då fördomar ligger i kulturella skillnader och i föreställningar kring det inte svenskt ansedda 

skapas en problematik. Människor med invandrarbakgrund boendes i Sverige i ett 

utanförskap behöver uppleva en trygghet och finna gemenskap i den egna kulturen och 

etniciteten. De söker sig till platser och gemenskaper vilka innefattar deras kulturella 

bakgrunder, många gånger delvis en effekt av att de inte blir insläppta i den svenska kulturen. 

Dock har det visat sig att det i dag i Sverige är svårt att ha fötterna i två olika kulturer och 

fördomar kring det som anses strida mot den svenska normen diskrimineras. För att bli en del 

av det svenska krävs i dag en assimilering, att individer med invandrarbakgrund lämnar stora 

delar av sitt kulturella arv bakom sig, för att undvika att hamna i ett utanförskap.  Materialet 

har visat att fokus bör ligga i en bra integration för att förändra den situation och den 

problematik vilken existerar och individer med invandrarbakgrund befinner sig i, men vad 

innebär integration egentligen? Fokus på integration som lösning innebär fortfarande att 

människor med invandrarbakgrund ska förändras och bli en del av samhället, genom det ses 

de fortfarande som avvikare. Avvikare som ett problem som ska integreras. Delar av den 

senare forskningen belyser i stället att fokus inte ska ligga i att förändra genom att integrera 

individerna i det svenska samhället. Istället bör förändringen ligga i det svenska samhället, att 

det måste ändras och blir mer vänligt för mångkulturalitet samt att ta in och ta tillvara på den 

unika variationen av etniciteter. Det beskriver bland annat Sandström och menar att fokus 

inte bör ligga i att det är människorna med invandrarbakgrund som ska integreras i det 

svenska samhället, det är svenskar som ska integreras i det multietniska samhället 

(Sandström, 2004, s. 27).   

Om den svenska normen och samhället skulle förändras och innefatta en större blandning av 

kulturer, hade synen på avvikelse kanske även den sett annorlunda ut? Är det här arbetet bör 

ligga, i att förändra synen på normen? En annan del i förändringsarbetet, vilket materialet 
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berört, är hur media har en stor inverkan på synen på människor med invandrarbakgrund och 

integration. På det sättet de målas upp som avvikare i massmedia så hämmar det en positiv 

integration och stereotypa bilder reproduceras. En annan aspekt är att media behöver bli mer 

medvetna om hur de påverkar vissa grupper i samhället negativt och skapar genom det 

avvikelse. Materialet tar även upp att klyftor mellan grupper skapar avstånd och då det sker 

få naturliga möten mellan grupper och eftersom det är i interaktionen fördomar suddas ut, 

kvarstår problematiken.  

Ur tankarna som väckts skulle det vara intressant att forska vidare kring den svenska normens 

påverkan på en positiv integration. Det vore intressant att jämföra det svenska normsystemet 

med andra länder vars normer blivit en smältdegel av kulturella och etniska identiteter. 

Identiteter vilka tillsammans får representera en samhällsnorm och vilka effekter det får på 

avvikandet kopplat till individer med invandrarbakgrund.  
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