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The purpose of this study is to examine how adolescents in the ages of 15-18 living in the suburb 

Rågsved feel about their residential area and also how they perceive media’s interpretation of it. 

We want to examine whether a stigmatic image of Rågsved affects the creation of the young 

people’s identity. We have in this study made a qualitative study based on interviews of four 

adolescents living in the Stockholm suburb Rågsved. 

To be able to analyze our qualitative interviews we use Erving Goffman's theory of social stigma 

as our main theory. We also choose to shaped theories of identity and the power of the media in 

society to see how much influence a stigmatized image has on the creation of their identity and 

who they are as individuals.  

The results of the study show that the adolescents in Rågsved are conscious about the 

stigmatized image that Rågsved has, although the informants express that their identities are less 

affected by their residential area. Feelings of togetherness, connection and being a big part of 

Rågsved overcome the influence that the bad reputation of the area has on them.  
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Svensk sammanfattning 

 

Författarna: Daniela Andrade / Anna Doudnik  

Titel: Identitet och förort – En studie om hur den stigmatiserade förorten kan påverka 

identitetsskapandet hos ungdomar 

Handledare: Lisa Kings 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den stigmatiserade förorten kan påverka 

identitetsskapandet hos ungdomar i åldern 15-18, samt hur de uppfattar medias framställning av 

deras boendeort. Vi vill undersöka om hur en stigmatiserad bild av förorten Rågsved påverkar 

skapandet av ungdomarnas identitet. Vi har i denna undersökning gjort en kvalitativ studie 

baserad på intervjuer av fyra ungdomar som bor i Stockholms förorten Rågsved. 

För att kunna analysera våra kvalitativa intervjuer har vi använt oss av Erving Goffman teori om 

stigma. Vi har även valt teorier om kollektiv identitet och medias makt i samhället, detta har 

gjorts för att kunna undersöka hur mycket inflytande en stigmatiserad bild av en förort har på 

skapandet av ungdomars identitet och vilka de är som individer. 

Resultaten av studien visar att våra informanter i Rågsved är medvetna om den stigmatiserade 

bilden som området har och trots detta, uttrycker intervjupersonerna att deras bostadsområde inte 

utgör en påtaglig påverkan på deras identitet. Den starka gemenskapen som finns inom området 

övervinner inflytandet som det negativa ryktet kan ha på ungdomarna.  

 

Nyckelord: Rågsved, ungdomar, identitet, stigma och media 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Idén om att undersöka en stigmatiserad förort samt hur det kan påverka identitetsskapande hos 

ungdomar växte fram efter att ha haft den sista delkursen i vår utbildning. Vi fick under denna 

period ta del av olika teorier om bland annat stigmatisering, utanförskap och segregation. Detta 

väckte ett intresse att forska närmare kring hur ett stigma baserat på skillnader mellan oss 

människor, kan påverka skapandet av vår identitet. Vi valde därför att inrikta oss på ungdomar 

och deras upplevelser gällande deras bostadsområde samt identitet.  

Vi anser att ungdomsrelaterade sociala problem som finns i dagens samhälle bör 

uppmärksammas utifrån ungdomarnas perspektiv för att på så sätt kunna hitta eventuella 

lösningar och därmed förbättra deras förutsättningar.  

Uppsatsarbetet har delats upp genom att tilldela skrivansvaret lika för de olika avsnitten i 

uppsatsen. Daniela Andrade har ansvarat för inledningen och bakgrunden och Anna Doudnik har 

skrivit tidigare forskning och även metod avsnittet. I teoriavsnittet har Daniela Andrade 

formulerat Goffmans teori om stigma och Anna Doudnik har ansvarat för utformningen av 

teorier om makt, media och identitet. Syftet, frågeställningarna, resultatanalysen och 

diskussionsavsnittet har formulerats tillsammans.  

Vi vill börja denna studie med att tacka alla ungdomar som ställde upp på våra intervjuer, tack 

för att ni visade engagemang och stort intresse kring vårt ämne. Tack för att ni tog er tiden att 

dela med er av era åsikter och erfarenheter kring ert bostadsområde. Vi vill även tillägna några 

rader till fritidsledarna som tog emot oss med ett varmt välkomnande och möjliggjorde att våra 

intervjuer kunde äga rum i de fina lokalerna på Rågsvedsfritidsgård. Till sist är vi väldigt 

tacksamma över att ha fått Lisa Kings som handledare, hennes vägledning samt råd kring 

upplägget av uppsatsen har bidragit med nya tankar och idéer.  

Stockholm maj 2013  

Anna Doudnik & Daniela Andrade 
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1. Inledning 
 

Under 1970-talet var Rågsved ett område som kännetecknades av missbruksrelaterade problem 

och hög grad av kriminalitet bland dess invånare. En faktor som bidrog till att området fick 

mycket uppmärksamhet under denna period var dokumentären ” Vi som överlevde Rågsved”. 

Denna skildrar de tuffa livsvillkoren som invånarna har tvingats att hantera i och med de 

förändringar som skett inom området. Rågsved har sedan dess inte återhämtat sig helt från det 

negativa ryktet som området fick i samband med dessa svåra tider. Än idag ses Rågsved som ett 

stigmatiserat område vars invånare fortfarande strider emot alla fördomar och försöker leva ett 

liv bortom stigmat. 

 

Boendesegregationen i Sverige har under den senaste tiden fått en ”etnisk” dimension, 

förortsområden har numera etnifierats och majoriteten av dess invånare består av grupper med 

utländsk bakgrund. En del forskare menar att etniska strukturer och relationer förstärker 

utanförskapet och underläget i förorterna. Bristen på tillhörighetskänslan till det samhälle som de 

lever i öppnar upp motreaktioner hos många förortsboende, i synnerhet hos ungdomarna med 

utländsk bakgrund. Ungdomar som i sin tur beskrivs som mer benägna att reagera mot de etniska 

orättvisorna och påverkas därför i större utsträckning. I rapporter från Integrationsverket fastslås 

det att invandrare födda utanför Europa är objekt för systematisk och strukturell diskriminering 

inom arbetsmarknaden och samhället i synnerhet (Kamali 2006).   

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur den stigmatiserade förorten kan påverka 

identitetsskapandet hos ungdomar. Vi anser att det är ett intressant tema att uppmärksamma 

eftersom ungdomsåren utgör ett viktigt stadium i livet, det är under denna tid man formas och 

utvecklas. Att skapa en identitet utifrån en negativ bas kan ses som en negativ förutsättning för 

förortsungdomarna då alla val samt erfarenheter de får under denna period kommer delvis att 

prägla deras framtid. Vidare är det av intresse för socialt arbete att undersöka hur ungdomar i ett 

område präglat av sociala problem, ser på sin tillvaro och på sig själva. En större insyn i detta 

ämne kan bidra till ökad förståelse för levnadsvillkoren i socialt utsatta områden. Vi strävar 

därför efter att låta ungdomarna komma till tals och göra sina levnadsvillkor och upplevelser 

synliga. 
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1. 2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att studera hur den stigmatiserande förorten kan påverka 

identitetsskapande hos ungdomar som är bosatta i området. Syftet nås genom att undersöka hur 

ungdomarna upplever medias framställning av deras bostadsområde samt hur detta påverkar 

deras identitet. 

- Hur ser ungdomarna på sitt bostadsområde i jämförelse med andra stadsdelar? 

- Hur upplever ungdomarna andras syn på deras bostadsområde? 

- Upplever ungdomarna att det finns en kollektiv identitet i området och i sådana fall hur ser 

den ut? 

- Hur påverkas ungdomarnas identitetsskapande av medias framställning av deras 

bostadsområde? 
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1.3  Avgränsningar 

Denna studie är geografiskt begränsad till området Rågsved i Stockholm. Rågsved har sedan 

länge framställts som ett stigmatiserat förortsområde som genomgått stora förändringar både vad 

gäller dess struktur men även inom den sociala aspekten. Rågsved har en nuvarande population 

på cirka 11000 invånare där hälften utgörs av utrikesfödda. Området präglas av en hög grad av 

segregation jämfört med det övriga samhälle (Statistikomstockhom.se, 2013). Modern forskning 

har på den senaste tiden uppmärksammat problematiken kring stigmatiseringen av 

förortsområden, emellertid har de flesta studier som har gjorts riktats till områden som 

Rosengård, Rinkeby och Tensta. Rågsved har i jämförelse med dessa områden blivit mindre 

omdiskuterat i modern forskning, trots att området också kategoriseras som en stigmatiserad 

förort. Denna aspekt väckte ett stort intresse i att välja förorten Rågsved.  

I studien har Goffmans teori om stigma används främst då vi har för avsikt att undersöka 

ungdomarnas upplevelser i skapandet av deras identitet. Detta i förhållande till medias 

framställning av Rågsved som ett stigmatiserat område. De studier som vi tagit del av har främst 

gjorts på gruppnivå, vi vill belysa problematiken på en individnivå för att undersöka hur grupper 

i samhället kan påverka individens identitet. Därav har vi valt Erving Goffmans (2011) teori om 

Stigma till huvudteori och kompletterade detta med teorier om kollektiv identitet och medias 

makt i samhället. 

 

1.4 Bakgrund 
 

Rågsved ligger i den södra delen av Stockholms kommun. Området började byggas år 1951 och 

stod klart för inflyttning fem år senare. De första inflyttade var arbetare som kom från trånga och 

omoderna lägenheter på Södermalm. Under denna tid ansågs Rågsved vara ett toppmodernt 

område att bo i, denna syn blev dock förändrad i början av 1970-talet då en oroväckande ökning 

av sociala problem började ta plats i området. Sociala problem som hög arbetslöshet, kriminalitet 

och segregation växte fram som en konsekvens av den stora in- och utflyttning av invånarna i 

Rågsved. Området blev på grund av detta mer invandrartätt och de grupperna med bättre 

ekonomiska resurser valde därför att flytta ut från Rågsved (Bunar 2003).  
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Under 1990-talet började Rågsved bli alltmer betraktat som ett socialt utsatt samt invandrartätt 

område. Socialförvaltningen medverkade under denna tidsperiod i ett miljöutvecklingsprogram 

för området som skulle bland annat förbättra upprustningen av södra och centrala Rågsved. 

Storstadssatsningen i Rågsved är visserligen den största, men ingalunda den första, åtgärden som 

har satts in i Rågsved för att komma tillrätta med de sociala problemen. Merparten av alla 

åtgärder som har vidtagits för att förbättra området har handlat om fysiska åtgärder. Exempelvis 

har husens upprustning moderniserats, bättre gatubelysningar har ordnats och restaurering av 

tunnelbanentrén har reparerats. De sociala åtgärderna har däremot hamnat lite åt sidan, de få 

sociala insatser som har vidtagits syftade till att underlätta invandrarnas integration genom att 

bland annat erbjuda dem studiecirklar, utomhusaktiviteter samt andra sociala aktiviteter (ibid.).  

I dagsläget har den sociala situationen inte förändrats. Bland annat så har arbetslösheten bland 

invånarna ökat, elevernas betyg i grundskolan samt gymnasiet har försämrats och den stora 

omflyttningen har bidragit till förhindringen av positiva effekter av den ekonomiska 

utvecklingen samt en ökning av segregation inom området. Den negativa framställningen i 

massmedia bidrar också till att området blir alltmer stigmatiserat och därav mindre tilltalande för 

bosättning. Rågsved håller på att förlora alla attribut som kan göra området attraktivt i 

omgivningens ögon, de människor som flyttar dit är oftast de som inte har andra alternativ, det 

vill säga minoritetsgrupperna som ligger i botten av samhällets hierarki. Denna botten består i sin 

tur av nyinflyttade invandrare från andra förorter i Stockholm och även nyanlända som inte har 

samma förutsättningar som redan etablerade invånare besitter (Bunar 2003). 

 

Upprätthållandet av segregationen samt uppdelningen mellan minoritets samt majoritetsgrupper 

har kommit att intensifieras i det svenska samhället. Än idag är denna uppdelning påtaglig, 

statistik från år 2010/2011visar att det bor 11 620 personer i Rågsved av vilka 7 641 har utländsk 

bakgrund eller har två utrikesfödda föräldrar. Antal arbetslösa utgör 6,8 procent av invånarna 

jämfört med 3,3 procent i Stockholm. 12, 9 procent av befolkningen lever på ekonomiskt bistånd 

jämfört med 3,6 procent i Stockholm (Statistikomstockhom.se, 2013) Denna statistik visar att 

Rågsved tillhör de områdena med relativt stort antal invånare med utländskt bakgrund, samt 

familjer med låginkomst. Rågsved utgör ett exempel på ett bostadsområde som under en lång tid 

har stigmatiserats och blivit alltmer segregerat.  
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2. Metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa intervjuer. I  denna 

metod försöker man nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hans/hennes egna 

ord och uttryck. Undersökaren använder då sin egen inlevelseförmåga för att förstå hur 

individens inre värld upplevs (Larsson  2005). Vi anser att denna metod är lämplig för studiens 

syfte eftersom vi strävar efter att lyfta fram individens uppfattningar och resonemang och på så 

sätt kunna tolka och förstå informanternas svar utifrån deras egna upplevelser. 

 

2.1  Urval 
 

Denna studie är avgränsad till att endast fokusera på ungdomar i åldrarna 15-18 år som har bott i 

området i minst fem år. Eftersom vi väljer att belysa hur ett stigmatiserat område kan påverka 

identitetsskapandet hos ungdomar, kan de som befinner sig inom denna livsperiod bidra med nya 

perspektiv samt aspekter. Ungdomar besitter enligt Kamali 2006 en tendens att reagera starkare 

samt påverkas mer av olika sociala problem (Kamali 2006). I detta fall utgör påverkan som ett 

stigmatiserat område har på dess invånare, ett socialt problem. 

Vi fick kontakt med våra informanter genom att besöka en fritidsgård i Rågsved. Studiens urval 

består därför av fyra ungdomar varav två flickor respektive två pojkar i åldrarna 15-18 år. Alla 

informanter har bott i Rågsved i minst fem år och har utländskbakgrund. För att kunna välja 

informanter har vi i mån av tid och resurser använt oss av ett bekvämlighetsurval även kallad för 

första- bästa urval. Detta är en urvalsmetod där man använder sig av de informanter som är 

enklast att få tag i och på så sätt kunna spara tid och resurser (Esaiasson m.fl. 2012). Vi har dock 

kombinerat bekvämlighetsurvalet med självselektionsurval. Självselektionsurvalet går ut på att 

låta intervjupersonerna själva bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte utifrån 

intresse av ämnet. Fördelarna med detta urvalsval är att eftersom det baseras på ett frivilligt 

deltagande har informanterna möjligheten att själva välja om de vill ställa upp eller inte. Oftast 

baseras viljan att ställa upp på intervjuerna på det intresset informanterna har inom det tema eller 

ämne som undersökningen gäller. Nackdelen med ett självselektionsurval kan handla om 

svårigheten att kunna formulera ett övergripande och allmängiltigt resultat utifrån urvalet (ibid.). 
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Detta beror på att de svar som vi får kommer endast att utgå ifrån de ungdomarna som besöker 

fritidsgården och kan därför innefatta liknande uppfattningar. Detta kan i sin tur leda till att 

svaren förlorar en del nyanser och nytt perspektiv eftersom vi tar del av tankar och upplevelser 

från ungdomar som har en direkt koppling till det ämnet som vi behandlar. Om vi däremot hade 

tagit kontakt med en mindre etablerad ungdomsgrupp som inte besöker fritidsgården lika ofta, 

hade vi fått ta del av andra uppfattningar och kanske upplevelser kring deras bostadsområdet. Att 

vi endast kom i kontakt med ungdomar som besöker fritidsgården i Rågsved kan därför ses som 

en aspekt som kan påverka studiens resultat, vi anser dock att genomförandet av intervjuer på 

fritidsgården ger oss möjlighet att enklare och snabbare nå de ungdomar som är aktuella för 

studien. 

 

2.2.  Intervju 
 

Vi har använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi konstruerade en intervjuguide 

med utgångspunkt i studiens syfte. Tim May (2009) lyfter fram att när forskaren använder sig av 

semistrukturerade intervjufrågor är det hon eller han som har ledarrollen i intervjun samtidigt 

som intervjupersonerna ges möjlighet att fördjupa sig i och därmed kunna svara fritt på de frågor 

som ställs. Detta kan leda till intressanta följdfrågor vilka sedan kan utvecklas och förtydligas av 

intervjuaren, samtidigt som det ökar inflytande för intervjupersonen och ger möjlighet till 

forskaren att styra samtalet.  I undersökningen valde vi utifrån denna ram att följa intervjuguiden 

och därmed inta ledarrollen. Samtidigt som vi lämnade utrymme till att kunna ställa följdfrågor 

och ge möjlighet till våra intervjupersoner att fritt kunna svara på de frågor som ställdes.   

Kvale (1997) beskriver flera olika analysstrategier för att analysera de svaren som forskaren får 

genom kvalitativa intervjuer. De strategier som vi anser är relevanta för denna studie är 

meningskategorisering och meningstolkning. Meningskategorisering innebär att forskaren delar 

in intervjumaterialet utifrån olika utgångspunkter (Larsson 2005). Exempelvis har vi i studien 

kategoriserat beskrivningarna om den egna självbilden till positiv respektive negativ självbild. 

Detta görs i sin tur för att kunna reducera informationsinnehållet till mer överskådlig 

beskrivning. Meningstolkning går mer på djupet och syftar till att förstå uttalanden och 

handlingar som beskrivits på en allmän nivå. Tolkningen kan exempelvis ske i ljuset av de valda 

analysperspektiven och mot bakgrund av en hermeneutisk förståelse (ibid.). I studien delar vi in 
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intervjumaterialet utifrån uttalanden som till exempel handlar om identitet, bostadsområdet och 

media till olika kategorier. Detta för att skapa mer struktur och underlätta översikten av den 

information som vi har samlat in. Därefter tolkar vi de utsagor som ungdomarna har fört fram för 

att sedan utifrån vald teoretisk ram, söka förståelse för de företeelser som intervjupersoner 

beskriver.   

 

2.3  Tillvägagångssätt 
 

Tillvägagångssättet påbörjades med utformningen av intervjuguiden. Denna grundades i sin tur 

på tre övergripande teman; identitet, media och Rågsved som bostadsområde. Utifrån dessa tre 

tema kosntruerade vi relevanta frågor. Den första intervjudelen handlade om bakgrundsfrågor om 

ungdomars boendesituation, familjeförhållanden samt sysselsättning. Vidare utformades frågor 

om ungdomarnas syn på sitt bostadsområde samt hur de upplever medias framställning av detta. 

Därefter formulerade vi frågor gällande känslor av till exempel gemenskap och tillhörighet som 

ungdomarna känner respektive inte känner till sitt bostadsområde. Slutligen formulerade vi 

frågor om ungdomarna upplever att Rågsved utgör en del av deras identitet samt på vilket sätt 

detta påverkar dem. 

Intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på fritidsgården där vi valde att utföra intervjuprocessen 

tillsammans. Ungdomarna intervjuades enskilt och kunde på så sätt uttrycka sig fritt och öppet. 

Innan vi påbörjade intervjun informerades ungdomarna om de etiska aspekterna som vi hade 

tagit hänsyn till och som gäller vid forskningen, bland annat tog vi upp konfidentialitetsaspekten 

och berättade att det är det som gäller i undersökningen. Vi frågade även efter tillstånd att spela 

in intervjuerna och förklarade att det delvis handlade om praktiska skäl men även om att vi 

önskade rikta vår uppmärksamhet åt deras svar istället för att lägga koncentrationen på att 

anteckna. Alla informanter talade om för oss att de kände sig bekväma med bandinspelningen 

och visade inga motreaktioner inför detta.  

Innan vi påbörjade intervjun fick ungdomarna läsa igenom informationsbladet som vi hade 

formulerat där vi berättade mer utförligt vad studien skulle handla om och varför det var viktigt 

att få kontakt med dem. Sedan fick de möjlighet att ställa frågor om intervjun eller eventuella 

funderingar som kunde uppstå, dock var det inga av våra informanter som hade frågor eller 
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tankar kring detta. Under intervjun använde vi oss som tidigare nämnt av en bandspelare för att 

på så sätt kunna öka tillförlitlighet i det insamlade materialet, detta för att minska risken att 

förlora viss information. Detta val var ett genomtänkt sätt att rikta hela uppmärksamheten åt 

ungdomarnas svar.  

 

2.4 Analys och bearbetning av data 

 
May (2009) lyfter fram att i forskningsmetoder ägnar vi oss åt empiriskt arbete och 

datainsamling som antingen genererar, vederlägger eller strukturerar våra teorier och gör det 

möjligt för oss att förstå eller förklara våra observationer. Detta kan uppnås på två sätt, för det 

första kan vi teckna en generell bild av samhällslivet för att sedan undersöka en specifik aspekt 

av det och testa styrka i våra teorier. Detta kallas för deduktion, där teoretiserande föregår 

forskningen. Forskningens mål är då att producera empiriskt belägg i syfte att pröva eller 

motbevisa teorier. För det andra kan vi undersöka en speciell aspekt av samhällslivet för att 

sedan härleda våra teorier från forskningsresultat. Detta kallas induktion, där forskningen 

kommer före teorin och vi försöker generera teoretiska påståenden om det sociala livet utifrån 

vår data. 

Vi har i denna studie valt att tillämpa den deduktiva forskningsmetoden. Vi använde den 

deduktiva metoden för att konstruera intervjufrågor som syftar till att undersöka hur och om 

stigmatisering internaliseras av ungdomarna som bor i Rågsved. Därefter konstruerade vi en 

teoretisk ram om medias framställning av stigmatiserade områden samt hur detta berör en 

kollektiv identitet. Den teoretiska ramen har därav anpassats till resultatanalys utifrån 

informanternas svar.  

 

2.5  Metoddiskussion 
 

Patton (1990) lyfter fram att i en kvalitativ undersökning utgör undersökaren ett mätinstrument. 

Detta innebär att undersökarens personliga egenskaper kan påverka datainsamlingen, analysen 

och tolkningen av data (Larsson 2005). Detta kan resultera i brist på objektivitet och att man 
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uppmärksammar den informationen som anses av mer relevans. Vidare kan även viss 

information som kan vara av betydelse för problemformuleringen underskattas. Dock är detta 

något som vi förhöll oss till genom att försöka vara så objektiva som möjligt och undvika att 

ställa ledande frågor, låta bli att hjälpa ungdomar att avsluta sina meningar och lämna utrymme 

för ungdomarna att uttrycka sig fritt.  

Vi anser att metodens största fördel i studien är användningen av semistrukturerade intervjuer då 

det har gett oss möjligheten att ställa följdfrågor samt förtydliga eventuella oklarheter. Detta 

ledde även till att vi har kunnat ta del av nya intressanta aspekter i berättelserna från 

intervjupersonerna och gjorde att vi kunde upptäcka nya perspektiv som vi inte hade tänkt på 

innan vi utformade intervjun. Dessa har bland annat handlat om hur ett stigma inte nödvändigtvis 

utgör ett hinder för dessa ungdomar utan det kan även motivera de till att förändra deras 

livsvillkor.  

 

2.6  Validitet och reliabilitet  
 

Reliabilitet och validitet har diskuterats grundlig vid kvalitativ forskning Kvale (1997) menar att 

validiteten är kopplad till forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 

upptäckter (Larsson 2005). För att säkerställa validiteten i undersökningen anser vi att det är 

viktigt att utforma frågorna så tydligt som möjligt samt kunna se en tydlig koppling till de valda 

teoretiska utgångspunkterna. Det är viktigt att frågorna är lätta att förstå samt att ställa frågor 

som svarar på våra frågeställningar.  

Reliabiliteten i kvalitativ forskning avser bland annat resultatens struktur och inre logik. Vid 

datainsamling kan forskaren pröva strukturen i svaren genom att ställa flera liknande frågor som 

fokuserar på samma tema och sedan undersöka konsistensen i svaren (ibid.).  I denna studie har 

vi utformat flera intervjufrågor som behandlar liknande tema, detta är för att säkerställa 

reliabiliteten. Därefter har vi analyserat och jämfört ungdomarnas svar för att tillförsäkra att 

dessa frågor uppfattas likadant av intervjupersonerna och verkligen motsvarar de ämne som vi 

undersöker.  
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2.7 Etik 

 

May (2009) lyfter fram två grundperspektiv för förhållandet mellan etik och samhällsforskning. 

Dessa två är deontologisk etik och konsekvensetik. Den deontologisk etiken byggs på en rad 

principer och regler för hur forskning kan bedrivas. Dessa principer är universella och ska följas 

oberoende av forskarens konkreta omständigheter. Dessa principer är att personer som intervjuas 

måste informeras om och samtycka till att ingå i undersökningen. Forskaren i sin tur måste 

skydda informanternas identitet med tanke på att forskningen kan användas för andra syften än 

de avsedda. Inom det konsekvensetiska perspektivet betonas situationer i vilken forskarna 

befinner sig i och konsekvenserna av deras handlingar. Den som ingår i undersökningen ska inte 

bara informeras om målet med forskningen och hur själva processen ska gå till, utan också om 

vilka konsekvenser en offentlig publicering av forskningsresultat kan tänkas leda till. 

 

Vi anser att i denna undersökning bör båda dessa perspektiv beaktas eftersom den ligger på 

kandidatnivå och därmed publiceras offentligt. Därför är det viktigt att lyfta fram inte bara de 

universella principerna men även fundera över vilka konsekvenser publiceringen kan innebära 

för våra informanter. Vi har i denna studie förhållit oss till de etiska aspekterna genom att 

informera våra informanter om syftet med undersökningen, hur forskningsprocessen är avsedd 

att gå till samt att studien kommer att publiceras offentligt.  

 

Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) finns det fyra principer som forskaren ska förhålla sig till. Informationskravet, 

som innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Enligt denna regel har vi informerat intervjupersoner om det 

övergripande syftet i studien samt hur informationsmaterialet kommer att användas. Vi har även 

tydliggjort att vi kommer att använda bandspelare och att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. Denna regel har vi följt genom att lyfta fram att det som sägs under intervjun 

är konfidentiellt och kommer att användas endast i studiens syfte, allt material kommer att 

förstöras när studien avslutas.  
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Samtyckeskravet som går ut på att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 

samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare, till 

exempel om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär. Innan 

vi genomförde intervjuerna försäkrade vi oss att det fanns ett samtycke från informanterna. 

Eftersom ingen av intervjupersoner var under 15 år har samtycke inhämtats endast från berörda 

parterna.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. För att undvika att ungdomarna utpekas i studien har vi 

avidentifierat intervjupersonerna och har valt att benämna ungdomarna som P1, P2 och 

respektive F1, F2. Dessa förkortningar avser pojke ett, pojke två samt flicka ett och flicka två.  

 

2.8 Förförståelse 
 

Förförståelse präglar vårt sätt att uppleva verkligheten. Det gäller både vardagslivet och 

vetenskapen. Vi socialiseras in i ett visst sätt att uppfatta omvärlden redan från barndomen. Allt 

som vi upplever, ser, tänker och tycker bygger på förförståelse. Den hjälper människor att förstå 

omvärlden, men kan även ge upphov till missförstånd. Man kan kalla förförståelse förkunskap 

och en felaktig förförståelse fördom (Thurén 2007). 

Vi som socionomstudenter bär en viss förförståelse för vilka faktorer som kan ligga bakom ett 

stigmatiserat område. Vi har kunskap om att individens identitet kan påverkas av olika sociala 

faktorer, bland annat om den miljö som man växer upp i. Att bo i en förort som anses vara 

invandrartät med högt antal låginkomsttagare och som dessutom framställs av media i negativ 

bemärkelse, kan påverka ungdomars identitet på ett negativt sätt. Då människor tenderar att 

identifiera sig med de grupper och platser som dem lever på, kan ett stigmatiserat område leda 

till ett avvikande identitet. Att inneha en avvikande egenskap eller beteende kan i sin tur orsaka 

att individen klassas som avvikande och reduceras därmed till att endast vara det som stigma 
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symboliserar. Innehavandet av denna kunskap kan både hjälpa oss under studiens gång men även 

ge upphov till missförstånd.  

Utifrån våra kunskaper kan vi bättre förstå de situationer som ungdomar beskriver och se ett visst 

mönster i deras utsagor. Dock kan detta även leda till att vi tolkar deras svar utifrån våra egna 

förkunskaper, som i sin tur kan skilja sig för ungdomarnas situation. Detta kan leda till att vi 

underförstår och tar förgivet ungdomarnas svar. Eftersom vi båda har en utländsk bakgrund och 

bor i förorter kan våra erfarenheter utgöra en referensram. För att undvika missförstånd har vi 

haft detta i åtanke och försökt förhålla oss så objektivt som mjöligt. Vi har därför tagit hänsyn 

och försökt att tänka på att våra egna erfarenheter inte behöver vara densamma som hos 

informanterna, då ungdomarna resonerar och tänker utifrån egna upplevelser och faktorer i deras 

liv. 
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3. Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen som vi har valt att presentera undersöker, i likhet med vår studie, hur 

olika faktorer påverkar samt utgör en del i människor identitetsskapande. Tidigare forskning 

påpekar vikten av omgivningens påverkan på individens identitet. Detta beror på att vår identitet 

skapas i och med den bilden som vi utvecklar om oss själva. Även den bilden som omgivningen 

tillskriver oss kan påverka vår självuppfattning. I denna studie väljer vi att studera hur ett 

stigmatiserat område kan påverka skapandet av identitet bland ungdomar.  Tidigare forskning 

visar att platsen som man bor i per automatik blir en avgörande faktor i den identitetsskapande 

processen då man har en nära koppling till sitt bostadsområde. De negativa representationerna av 

förorterna leder till att dess invånare löper större risk att identifiera sig med området de bor i. 

Konsekvensen av detta kan i sin tur handla om hur stigmatisering av förorterna även kan prägla 

dess invånare i olika sociala sammanhang. De studier vi har valt att presentera som tidigare 

forskning utgår från liknande utgångspunkter, samtidigt som de kompletterar varandra genom att 

ta upp olika faktorer som påverkar den identitetsskapande processen bland förortsinvånare.  

3.1 Förort och identitet 

 
Elisabeth Lilja(1999) visar att sociala och fysiska värden spelar stor roll för vårt 

identitetsskapande. Det budskapet som omgivningen förmedlar till oss påverkar vår identitet 

samt sättet att se på oss själva och andra. Enligt Lilja (1999)  uppstår konflikter utifrån relationen 

mellan människa och omgivning; att synliggöra omgivningens betydelse för individens 

identitetsskapande kan bidra till att prägla denna process utifrån omgivningens budskap. Den 

fysiska omgivningen ingår således i en process där människor söker sammanhang och skapar 

föreställningar om sig själva och sin miljö. Dessa föreställningar kan leda till känslor som 

förknippas med deras miljö och har att göra med både individens egna upplevelser och 

omgivningens uppfattning. Problematiken med detta uppstår när förortsinvånarna strävar efter att 

känna en självklar stolthet över sitt område som inte stämmer överens med omgivningens 

värdering, som grundar sig på negativa föreställningar. Skillnader mellan individens egen 

värdering och den som görs av utomstående kan leda till att självkänslan hotas. Detta innebär att 

en negativ bild av förorten kan påverka ungdomarnas identitet på ett negativt sätt. 
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Lilja (1999) lyfter fram problematiken som är relevant för det ämne som studien handlar om. Vi 

undersöker hur den stigmaserande förorten kan påverka identitetsskapandet hos ungdomar. 

Emellertid tar vi till skillnad från Lilja även upp medias roll som bidragande faktor till att en 

stigmatiserade bilden av förorterna förstärks och upprätthålls. 

3.2. Medias bild av förort och dess invånare 

 
Mats Wingborg(2005) i sin tur påvisar att förortsinvånarna upplever att deras boendeplats 

skildras negativt av media. Detta påverkar deras identitet, ökar stigmatiseringen och bidrar till 

social uteslutning. När de som lever i dessa förorter upplever boendeorten som ett stigma, kan 

det i värsta fall bli en självuppfyllande profetia. Det vill säga att förortsinvånarnas identitet blir 

så pass präglad av den negativa bilden som framställs, att de känner ett omedvetet behov av att 

uppfylla denna bild och agerar därmed utifrån den. Bilden av förorten är också nära 

sammankopplad med frågan om integration och etnisk diskriminering. Många av förorterna i 

Sveriges städer är invandrartäta. När invånare i förorten beskrivs i stereotyper blir de ofta 

dubbelt påverkade, både som boende i förorten och som invandrare.  

Wingborg (2005) lyfter fram att unga medborgare hyser ofta uppfattningen om att det finns en 

negativ bild som media framställer av både förorter och invandrare, denna bild skiljer sig i sin tur 

på hur de själva upplever sin förort. Detta kan ses som ett tecken på att det finns ett glapp mellan 

den egna bilden av hur verkligheten ser ut och den mediala bilden, som blir alltmer starkare och 

fastpräglat. Denna undersökning utgör en grund för vår studie då den visar på ett kvantitativt sätt 

att medias framställning av en förort oftast skildras på ett negativt sätt.  

Nihad Bunar (2001) framhåller, i likhet med Wingborg (2005), att negativa representationer av 

förorter påverkar både befolkningens självkänsla och omgivningens syn på området, vilket leder 

till ökad stigmatisering. Detta är något som även återspeglas i förortens skolor som också 

anammar områdets stigmatisering som därefter sprids till ungdomar och påverkar deras identitet. 

Enligt Bunar handlar det främst om två strukturella faktorer som påverkar de förortsområden på 

ett negativt sätt, ekonomisk utsatthet och stigmatiserande representationer. Ett områdes 

socioekonomiska status leder till att det per automatik betraktas som segregerande från det 

övriga samhället. Den andra faktorn handlar om negativa representationer av områdens invånare, 
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arkitektur och institutioner. Områdena utpekas som annorlunda med högre frekvens av olika 

problem som till exempel låga betyg i grundskolan, skolavhopp och som konsekvens av detta, 

kriminalitet. Detta leder till att ungdomar börjar identifiera sig med sitt bostadsområde och dess 

stigma. I många av områdens skolor upplevs den symboliska identifieringen som det största 

problemet. Denna undersökning är av stor vikt för oss, då den lyfter fram hur områdets 

stigmatisering kan internaliseras av dess invånare. I likhet med denna studie har vi valt att belysa 

medias negativa representationer av Rågsved och hur detta påverkar ungdomarnas identitet. 

I rapporten Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter presenteras 

utsagorna kring förorterna Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta. Medias 

representationer om förorterna handlar oftast om eller anspelar på avvikelser. Dessa 

representationer, oavsett vad de handlar om, är stereotypa och i förortskontext signalerar om 

något som inte är normalt. Detta spelar en stor roll för den individuella identiteten som byggs 

upp som en uppsättning av tillhörigheter, och inom en specifik kontext gäller bara för just denna 

individ. En stigmatisering av människor som reducerar dem till olika kategorier kan knappast 

medföra några positiva konsekvenser för individen. Enligt studiens resultat gäller samma sak för 

hela bostadsområden. Vissa platser i Sverige har skildrats som problematiska, kriminellt 

belastade och farliga. Stigmatisering tenderar att särskilja dessa platser från resten av den urbana 

strukturen och det övriga samhället (Ericssons m.fl. 2000). 

Den tidigare forskningen som finns idag om stigmatiserade förorter och dess invånare visar att 

det finns en påtaglig påverkan gällande hur ett stigma och negativa representationer har en 

inflytande på dess invånare och även påverkar skapandet av deras identitet. En identitet består 

och byggs upp med hjälp av olika faktorer. Dessa faktorer kan i sin tur handla om vår 

omgivning, synen som vi har på oss själva samt andras uppfattningar om vår kontext. 

Identitetsskapandet påverkas därför av de processerna där olika aspekter spelar roll och bidrar till 

att forma oss som individer. 

I denna studie undersöker vi hur samspelet mellan förorten och den negativa bild av dess 

invånare påverkar identitetsskpandet hos ungdomarna som växer upp i dessa områden. Vi strävar 

efter att nå en djupare förståelse om ungdomarnas uppfattningar om sitt bostadsområde. Vidare 

undersöker vi om hur de påverkas av den stigmatiserade bilden om Rågsved som framställs av 

media, samt vilken betydelse detta har för skapandet av deras identitet. Vårt bidrag till 
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forskningen är att vi undersöker hur olika faktorer, i samspel med varandra, påverkar människor 

som bor i förorter. Det vill säga hur medias representationer i samspel med områdets stigma kan 

utgöra en viktig aktör i ungdomarnas identitetsskapande. Vår studie, till skillnad från den tidigare 

forskning lägger större vikt på att studera helheten mellan dessa olika aspekter och inte enbart 

lägga fokus på enskilda faktorer.    
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4. Teorier 
 

Vi kommer i denna uppsats att utgå ifrån tre teorier som vi anser kan kopplas till de 

frågeställningar samt det syftet som vi har formulerat. Den första teorin som vi har valt är Erving 

Goffmans (2011) analys om begreppet stigma samt internaliseringen av denna, hur detta 

påverkar individer i samhället samt vilka faktorer som bidrar till att avvikelser och 

stigmatiseringen uppstår i vår omgivning. Vidare använder vi oss av teorier om kollektiv 

identitet och medias påverkan på människors uppfattningar. Vi presenterar medias negativa 

framställning av förorter och hur det bidrar till att områden blir stigmatiserat samt vilken 

påverkan detta har på invånarna och deras identitetsskapande. För att kunna belägga för medias 

makt och påverkan hos individer i samhället, kommer vi att använda oss av begreppet kollektiv 

identitet och analysera hur media utgör en viktig aktör i skapandet av den.  

4.1 Stigmatisering 

 

Goffmans (2011) teori om stigmatisering är enligt vår uppfattning av stor vikt för denna analys 

då studien handlar om ungdomar med utländsk bakgrund som är bosatta i ett segregerat område 

och utses därmed till att vara en utstött grupp. Begreppet stigma bidrar till att på ett tydligare sätt 

visa hur ungdomarna i studien uppfattar sig själva och området de bor i. 

Goffman (2011) definierar begreppet stigma som ett misskrediterande attribut hos en individ. 

Han menar att en egenskap eller ett beteende som avviker från det normala orsakar att individer 

klassas och kategoriseras som avvikande. Denna kategorisering sker i sin tur i den bemärkelsen 

att det hänförs i relationer och interaktioner människor emellan. Det är enligt Goffman vi 

människor som skapar stigma, vi delar på människorna genom att synliggöra de skillnader som 

finns mellan oss, dessa skillnader måste i sin tur avvika från normen för att det ska kunna ses 

som ett stigma.  Stigmatiseringen tenderar därför att reducera individer till att vara endast det 

som stigmat symboliserar (ibid.). I denna studie ses ungdomarnas bostadsområde som en 

misskrediterande egenskap. Den negativa bilden av förorten leder till att invånare klassas och 

kategoriseras som avvikare från resten av samhället. Media genom sina framställningar skapar 
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och synliggör skillnader mellan människor och leder till att förortsinvånare reduceras till de 

egenskaper som deras bostadsområde symboliserar. 

Enligt Goffman (2011) kan det uppstå tre olika typer av stigma; det kroppsliga, som 

kännetecknas av kroppsliga missbildningar, den psykiska stigma som förknippas med bland 

annat orimliga trosföreställningar, missbruk och självmordsförsök. Det sista stigmat handlar i sin 

tur om sociala stigman, denna förklaras som stigman som förmedlas från generation till 

generation, exempelvis ras, religion och nation. Vi kommer i denna studie att lägga större vikt 

vid den sociala stigma som är av mer relevans för vårt syfte. Att det kan förmedlas från 

generation till generation kan vara en intressant aspekt att uppmärksamma, då vi tidigare visat att 

Rågsved utgör ett område med hög arbetslöshet bland invånarna samt många låginkomsttagare. 

Detta innebär begränsade möjligheter till social och ekonomisk rörlighet för ungdomar som 

växer upp i dessa förorter. 

Goffman (2011) menar att när vi möter en människa har vi en tendens att kategorisera och 

tillskriva  egenskaper som vi förväntar oss av denne. En form av förväntad karaktär uppstår 

redan i vårt första möte med individer. Detta kallar Goffman för vår virtuella sociala identitet 

vilken skiljer sig från vår faktiska sociala identitet. En individ som besitter en viss uppsättning 

egenskaper som skiljer sig från omgivningen, tillskrivs inte samma sociala värde som de övriga 

utan ses istället som annorlunda och utstött. Stigmat uppstår alltså när den tillskrivna identiteten 

inte delar en överensstämmelse med den faktiska identiteten. Vidare menar Goffman att det är de 

”normala” som tillskriver de avvikande stigmat, med normala menar han de människor som inte 

avviker på ett negativt sätt från de förväntningar/normer som vi människor rutinmässigt agerar 

efter. Dessa människor utgör grunden för hur andra individer ska bete sig och vara. 

En stigmatiserad individ kan, som vi tidigare nämnt, bli stämplad på grund av ett fysiskt, 

psykiskt eller socialt avvikande. Den stigmatiserade måste därefter leva med denna stämpling 

och förhålla sig till sitt stigma samt till hur det kommer att påverka interaktionen med andra 

människor. Detta bidrar till att kampen mellan vår virtuella och vår faktiska sociala identitet 

präglar den avvikandes tillvaro. Vi kommer att undersöka och analysera ungdomarnas faktiska 

identitet skiljer sig från den virtuella som omgivningen tilldelar dem. 



19 
 

Diskrepansen mellan den tillskrivna och den faktiska identiteten medför ett liv utanför, där 

individen avskärmas från både samhället och sig själv. Denne kan dock söka tröst hos det som 

Goffman (2011)  kallar för ”de egna och de visa”. De egna är sympatiskt inställda personer som 

delar samma stigma i deras sällskap kan avvikaren känna en gemenskap och få moraliskt stöd. 

De visa är ”normala” människor som är sympatiskt inställda till den stigmatiserade individen och 

har därmed tagit ställning till deras stigma. De visa har upplevt någorlunda speciella situationer 

och därmed känt någon form av stigma, detta gör att den stigmatiserade inte känner skam utan 

betraktas som en vanlig människa i deras ögon.  

Goffman (2011) analyserar begreppet stigma ur ett mikroperspektiv, det är individer som skapar, 

upprätthåller och bidrar till att stigman uppstår. Dock kan de misskrediterade attribut som 

Goffman utgår ifrån inte är nödvändigtvist så viktiga som de ojämlika maktförhållanden som 

alltid utgör grunden i samhället. Stigman kan ses som ett kraftfullt verktyg för att skapa social 

kontroll i samhället, det kan användas för att utesluta och utöva makt på individer som uppvisar 

avvikande egenskaper för att marginalisera dem. De människor som avviker från det ”normala” 

och är stigmatiserade ses som annorlunda dessa individer hamnar i ett utanförskap där deras 

möjligheter och förutsättningar påverkas i negativ riktning. Den som är utsatt för stigmatisering 

har därmed mindre kontroll för att styra över sitt eget liv.  

Enligt vår uppfattning kan Goffmans (2011) teori om stigma främst förstås på individnivå. 

Eftersom vi i studien undersöker hur ungdomarna upplever den kollektiva identiteten i sitt 

bostadsområde, har vi valt att komplettera vår teoretiska ram med teorier som handlar om den 

kollektiva identiteten. Vi anser att den kollektiva identiteten kan ha stor betydelse för förståelsen 

om hur stigma internaliseras av ungdomar som bor i förorten.  

4.2 Kollektiv identitet 
 

I vardagsspråket används begreppet identitet för att markera individens tillhörighet, ofta med 

stark betoning på likhet och skillnad. Människor förväntas tillhöra olika grupper och kollektiva 

enheter. Ibland uppvisar människan en stark identifikation – det vill säga en vilja att förknippas 

med en viss grupp eller en viss position. När denna identifikation uppstår kopplas identiteten 

med ett samhällsperspektiv och blir ett mer kollektivt begrepp. Den kollektiva identiteten handlar 
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om att hitta en plats i samhället, här refererar individen till strukturer, institutioner och 

positioner. Alla mänskliga identiteter är sociala eftersom de skapas i interaktion mellan 

människor och samhället, identiteten kan vara förändlig beroende på vilket sammanhang 

individen befinner sig i (Hammarén & Johansson 2009). I denna studie anser vi att det är av stor 

vikt att ta hänsyn till hur en identitet skapas i samband med olika faktorer. I ungdomarnas fall 

utgör deras bostadsområde en viktig aktör i skapandet av deras identitet eftersom det är där de 

utvecklas och skapar känslor av samhörighet. Invånarna i Rågsved utgör den grupp som 

ungdomarna tillhör och identifieras med. Ungdomarna ingår alltså i en form av kollektiv identitet 

som också utgör en bidragande faktor i skapandet av deras identitet. 

Jenkins (1996)  lyfter fram förhållanden mellan individuella och kollektiva identiteter, som i sin 

tur utgör en process där likheter och skillnader ständigt jämförs med varandra. Inom den 

individuella identiteten urskiljer individen sin egen identitet från de andra i den omgivande 

miljön, medan den kollektiva identiteten skapas i en grupptillhörighet. I vår studie väljer vi att 

fokusera på den kollektiva identiteten som skapas inom ett område, i detta fall Rågsved, hur 

ungdomarna känner av den kollektiva identiteten samt hur den skiljer sig från deras individuella 

identitet.  

Benedict Anderson (1993) lyfter fram att kollektiva identiteter kan få en stor betydelse och 

ibland överskugga alla andra identiteter.  På samma sätt kan dessa identiteter också träda i 

bakgrunden och förlora sitt emotionella band. Många kollektiva identiteter kan också upplevas 

som näst intill kontroversiella och provocerande. Vidare påpekar Anderson att kollektiva 

identiteter är konstruerade. De bygger på mentala föreställningar om gemenskap och likhet, detta 

gör att många olikheter som finns i en grupp suddas ut till förmån för den kollektiva 

helhetsidentiteten. Ungdomarna som vi har intervjuat bor i ett stigmatiserat område där 

gemenskapen är en påtaglig aspekt. Utifrån denna gemenskap konstruerar de en kollektiv 

identitet som i sin tur väger, i vissa sammanhang, mer än deras individuella identitet.  

Goffman (2011) delar liknande tankar gällande vår identitet och hur den kan bli stigmatiserad. 

Det handlar om skillnader respektive likheter mellan varandra som markerar de kategorier som 

vi människor tillhör. Människor förväntas tillhöra vissa grupper och kollektiva enheter. Ibland 

uppvisar människor en stark identifikation, det vill säga en vilja att tillhöra en viss grupp eller en 

viss position och det är det som gör att man har ett behov av att identifiera sig med olika aspekter 
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som omger våra liv. Det finns en viss analogi mellan vad Goffman (2011) kallar den tillskrivna 

och den kollektiva identiteten, båda handlar om grupptillhörighet och påverkar individens 

självuppfattning på olika sätt. Om den tillskrivna identiteten byggs utifrån en negativ bas kan 

detta innebära att den kollektiva identiteten påverkas på ett negativt sätt. Detta kan vara fallet för 

ungdomarnas situation och upplevelser gällande deras bostadsområde och identitet.  

4.3  Makt, media och identitet 
 

Goffman (2011)  lyfter fram hur olika faktorer bidrar till att stigmatisering uppstår i samhället. 

Det som däremot får mindre utrymme i hans teori är hur olika maktaspekter bidrar till att 

människor stigmatiseras. Medias roll i skapandet av stigman blir synligt på det sätt att den visar 

och upprätthåller representativ information genom valet av nyhetsframställningar om Rågsved. 

Dessa bidrar till att behålla det negativa rykte som området har fått. Hur detta påverkar invånarna 

och deras förutsättningar är en aspekt som vi har valt att fördjupa oss i genom att undersöka hur 

den stigmatiserade förorten kan påverka identitetsskapandet hos ungdomar. Hammarén & 

Johansson (2009) lyfter fram att om vi vill förstå hur människor påverkas och formas utgör 

media en viktig aktör och struktur. I medierna så finns det ett dominerande budskap av normer, 

moral och ideal som är nära sammankopplat med maktanspråk. Människors förhållningssätt till 

medieutbudet och dess bilder är värda att diskutera för att förstå hur identitet skapas. Det finns ett 

antal förhållningssätt för hur man tar till sig medias framhållningssätt. Den första handlar om att 

inta en dominerande position, man har då ingen kritisk granskning utan accepterar medias 

budskap. Den förhandlande positionen innebär att individen delvis accepterar en del information 

som sänds, men samtidigt kan inta ett kritiskt betraktelsesätt. Den oppositionella positionen 

innebär att individen är kritisk till det som presenteras av media. I praktiken kan människor 

pendla mellan de olika positionerna. 

Hammarén & Johansson (2009) påpekar att medier tillhandhåller föreställningar och bilder av 

politik, familjeliv och mycket annat. Media återger inte bara verkligheten utan konstruerar den 

också. Människor i sin tur tolkar och förhåller sig till dessa konstruktioner och skapar på så sätt 

sin verklighet. Detta sker i samspel med våra vardagliga kunskaper, medias bilder och diskurser. 

Där individens identiteter skapas, struktureras och försvinner i media och i den sociala 

verkligheten, i ett komplext samspel.  
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I denna studie har vi valt att lyfta fram medias roll i upprätthållandet av den negativa bilden av 

förorter genom att bland annat analysera hur media bidrar till att konstruera uppfattningar om 

Rågsved som sedan delas av både omgivningen och ungdomarna.  Dessa uppfattningar har i sin 

tur oftast en grund i redan existerade stereotyper om förortsområden.    
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5. Resultat och analys 

5.1. Bostadsområdet 
 

Vi har intervjuat två flickor och två pojkar mellan 15 – 18 år, informanterna har bott i Rågsved 

under hela större del av sina liv och refererar till sitt område som en lugn och trygg plats att bo 

på. De upplever gemenskap samt känner starka känslor av tillhörighet och lyfter även fram en 

viss stolthet för sitt område. Informanterna har berättat att Rågsved har förändrats mycket på den 

senaste tiden, främst när det kommer till den strukturella aspekten då mycket nytt har byggts och 

moderniserats.  

Av det som framgick av intervjuerna har informanterna ett stort nätverk av släktingar och vänner 

som också bor i Rågsved. Detta har för dem ökat känslan av gemenskap samt tillhörighet för 

deras område då de känner att det finns människor som de kan vända sig till. Ungdomarna 

berättar att de alltid hälsar på andra även om de inte känner personerna så bra, de flesta invånarna 

umgås med varandra oavsett etnicitet och ålder. Ungdomarna upplever kärlek till sitt område och 

berättar om den existerande respekten gentemot bostadsinvånarna. Deras nätverk inkluderar inte 

bara egna vänner utan även sina syskon och deras vänner, vilket enligt dem leder till att alla är 

bekanta med varandra och utgör en del av en stor familj. 

”Jag känner ganska många här och umgås med alla, jag känner mig hemma, det är tryggt och 

ganska trevligt område. Det som är bra är att alla vet vem alla är, det är inte så stort så folk har 

respekt för varandra.” F1. 

”Jag trivs här. Jag gillar Rågsved. Alla känner varandra typ och man känner sig hemma typ.” F2. 

Goffman (2011) beskriver att stigmatiserade individer oftast söker tröst hos ”de egna och de 

visa”. De egna är sympatisk inställda personer som delar samma stigma, i detta fall utgör 

Rågsveds invånare gruppen av ”de egna”, hos vilka ungdomarna kan söka tröst, känna en 

gemenskap och få moraliskt stöd. Den gemenskapen som F1 beskriver kan handla om likheterna 

som ungdomarna delar med varandra, exempelvis har alla informanter utländsk bakgrund och 

lever mer eller mindre under liknande förutsättningar. Gemenskapen tillger dem någon sorts 

trygghet och stöd. När vi ställer frågan om de skulle vilja bosätta sig någon annanstans om de 

själva fick välja, får vi svar som: 
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”Alltså jag har ändå levt i Rågsved, jag har inte bott någon annanstans. Jag kan ju bara säga 

Rågsved, jag har inte bott någon annanstans.” F1. 

Deras bostadsområde är det som de bäst känner till, detta gör att Rågsved blir deras referensram 

gällande känslor av gemenskap och tillhörighet. Samtidigt är det svårt att förbi se hur Rågsveds 

negativa stämpel fortfarande präglar området.  

”Det som är dåligt här är att de senaste åren det mycket alkoholister och knark. Så ungdomar och 

lite äldre får kontakt med varandra och det blir lite dåliga saker. Dåligt inflytande på ungdomar.” 

P2. 

Detta kan tolkas som att deras bostadsområde besitter de misskrediterade egenskaper som bidrar 

till den stigmatiserande bilden av Rågsved. De negativa beskrivningar som förekommer i 

ungdomarnas svar följs oftast av ett behov av lyfta fram positiva aspekter gällande deras 

bostadsområde.  

”Nu har det blivit bättre faktiskt. Men det finns dåliga grejer också här i Rågsved, som folk som 

säljer dåliga grejer och så…för ett par år sen så var det gäng och sånt, då många ungdomar 

härifrån gick med gäng och sånt.” P2. 

”Förut det var...det var alltså man ser polisbilar hela tiden i Rågsved, folk som springer och sådär 

men nu det har blivit sådär lugnare och kriminaliteten har minskat.”F1. 

Trots att intervjupersonerna upprepade gånger förklarar att det har blivit bättre, får de negativa 

berättelserna om Rågsved större utrymme i deras svar. Det är svårt för dem att beskriva sitt 

bostadsområde utan att på något sätt komma in på stigmatiseringen som präglar Rågsved.    

Ungdomarna påpekar konstant att Rågsved har blivit mycket bättre under den senaste tiden samt 

hur kriminaliteten har minskat. Detta behov kan i sin tur baseras på viljan att minska de negativa 

egenskaper som kännetecknar Rågsved. Genom att förklara för andra hur deras verklighet ser ut 

hänförs det ett nytt budskap om området som kan bidra till att förbättra eller ändra dess negativa 

rykte.   

”Alltså, du vet det sägs mycket om Rågsved men egentligen så är det inte så farligt, man vill 

förklara för folk att det är mkt bättre nu, men jag vet ju det själv så.” P2. 
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”Jag tycker att det är bra nu, alltså bättre och sen så känner jag ju nästan alla här så det är skönt.” 

F1. 

”Jag tror inte att jag skulle vara den jag är idag om jag inte bodde här... det är konstigt kanske 

men det känns så.” F1. 

Ungdomarna är medvetna om att Rågsved är ett område med ett negativt rykte. Detta är dock 

ingenting som utgör ett hinder för dem eftersom gemenskapen och samhörigheten som de känner 

för området väger tyngre. De uttrycker snarare en vilja att ändra på andras uppfattningar om 

området då bilden som omgivningen delar om Rågsved inte stämmer överens hur det är i 

verkligheten. Lilja (1999) påpekar att individer vill känna en självklar stolthet över sitt 

bostadsområde, när individens inre uppfattningar inte stämmer överens med de föreställningar 

som resten av omgivningen har, hotas deras självkänsla. Ungdomarna påpekar mer än en gång att 

Rågsved utgör en stor del av vilka individer de har kommit till att bli idag och beskriver med 

stolthet att de inte skulle vara den de är utan att ha växt upp i området. Lilja (1999) belyser hur 

identiteten är kopplad till både den synen man har på sig själv men även den som omgivningen 

tillskriver en och ens handlingar. Synen som ungdomarna har på sig själva är starkt relaterat till 

deras område, dock är det känslor av gemenskap och tillhörighet som utgör grunden för denna 

syn. Bunar (2001) visar att ett stigmatiserat område oftast tenderar att prägla dess invånare och 

därmed påverka deras förutsättningar och möjligheter inom samhället. Stigmat som ett område 

kännetecknas av förs vidare till dess invånare och sätter dem därmed inom samma kategori. Det 

handlar då om territoriell stigmatisering, när ett område förknippas med negativa egenskaper 

påverkar detta stigma befolkningens självkänsla och omgivningens syn på området. På detta sätt 

kan områdets stigma internaliseras på dess invånare. Denna undersökning visar att ungdomarna i 

Rågsved är medvetna om den stigmatiserade bilden som framställs av området, emellertid är det 

för dem ingen självklarhet att stigmat från området internaliseras.  

Sammanfattningsvis visar denna del av undersökningen hur ungdomarnas självuppfattningar om 

området, som i sin tur baseras på känslor av gemenskap och tillhörighet, väger tyngre än det som 

omgivningen tillskriver området. Behovet som uppstår av att vilja förklara för omgivningen hur 

deras verklighet inom sitt bostadsområde ser ut tyder på att det existerar en viss påverkan på 

deras identitet, som delvis är präglat av områdets stigma. Detta är dock ingenting som 
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ungdomarna lägger större vikt vid, de negativa aspekterna tenderar att väga mindre i jämförelse 

med den trygghet och tillhörighet de känner inför sitt område.   

5.2 Media 
 

Alla våra informanter är bekanta med medias framställning av Rågsved och deras upplevelser 

kring detta är att området oftast framvisas som negativt. De berättar att nyheterna som de har läst 

i exempelvis tidningar oftast handlar om kriminalitet och alkohol och/eller narkotikarelaterade 

problem. 

”Alltså media, de har gjort Rågsved till ett dåligt ställe, de har gjort det som att det är värsta 

kriminella ställe.” P2. 

”Och man ser bara, i media alltså man ser inte typ. Ah i Rågsved de har byggt det där och så 

gjort det bättre eller någonting, alltså man ser ju bara ahh två gärningsmän eller nått såntdära. Så 

det är dåligt.” P1. 

Ungdomar upplever att media målar upp Rågsved som ett dåligt område att bo i och att detta 

avskärmar andra människor som inte är bekanta med området. De menar att det finns en 

uteslutning gällande valet av nyheter om Rågsved, där de positiva förändringarna som har tagit 

plats under den senaste tiden hamnar åt sidan. Fokus sätts istället mest på upprätthållandet av den 

negativa bilden som redan existerar. Ungdomarna anser även att denna bild av Rågsved baseras 

på en föråldrad uppfattning om området. De menar att det har skett vissa förändringar som har 

bidragit till att området har blivit bättre när det gäller upprustningen och även en del sociala och 

kriminella problem har minskat på senaste tiden. 

”Där uppe där jag bor så har de byggt väldigt mycket, de har byggt sådär fotbollsplan, gräsplan 

du vet och förnyat massa saker. Där är det väldigt roligt att vara på somrarna. Det är fint.” P1. 

Massmedia skapar värderingar, den bidrar till konstruktionen av vår verklighet och besitter 

makten att på ett nästan omedvetet sätt påverka människors sätt att tänka, tolka och påverka 

verklighetsbildningarna (Hammarén & Johansson 2009). Ungdomarna lyfter fram att media ger 

en förvrängd bild av Rågsved och får därmed saker och ting att låta större än vad det egentligen 

är i verkligheten. 
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”Jag vet att många har en väldigt mörk bild av Rågsved, fast det är media som gör att det blir 

kanske lite större än vad det egentligen är. Jag säger inte att det de skriver om är inte sant, men 

de kryddar på det. De får det låta större än vad det egentligen är.” F2. 

Media återger inte bara verkligheten utan konstruerar den också, människor i sin tur tolkar, 

förhåller sig till dessa konstruktioner och skapar på så sätt sin verklighet (Hammarén & 

Johansson 2009). De nyheter som framställer negativt budskap om Rågsved bidrar till att 

omgivningen bildar föreställningar och uppfattningar om ungdomarna och området de bor i 

utifrån det negativa budskapet som sänds ut av media. Ungdomarna däremot, förhåller sig till 

medias framställning utifrån den verkligheten som de ser i deras vardagliga liv. 

Det finns alltså en tydlig distinktion mellan vad de läser i tidningar respektive ser på TV-

program om Rågsved och hur ungdomarna upplever sin verklighet. Ungdomarna påpekar att de 

inte känner igen medias beskrivning av området i det vardagliga livet. 

”Ibland brukar jag vara sur när det inte står någonting som det ska stå, till exempel Rågsved där 

finns det många knarkare. Det kanske finns men inte vad jag vet.” F1. 

”Det är helt konstigt hur media visar Rågsved, det är stor skillnad. Alltså till exempel, de visade 

ju ett filmklipp och såna grejer, du har sett svensk maffia? De visade ju en kille här i Rågsved 

och då alltså, i den där själva tv 4 grejen då de gjorde Rågsved till en, alltså typ som ett riktigt 

kriminell ställe typ som kant typ sådär… ett mörkt ställe. De gjorde det till värsta grejen.”F2. 

När media ständigt avbildar människor eller i detta fall miljöer väljs oftast berättelser eller 

information med samma stereotypa utgångspunkter som kan vara mer representativa än andra. 

Det vill säga att konstruktionen av nyheter eller information sker med utgångspunkt i det som 

anses vara passande och kopplat till nyheten. Informationen, bilderna och människorna som väljs 

utses utifrån ett subjektivt sätt. Detta i sin tur bidrar till att effekten som läsaren får grundar sig 

på en avbildning av stereotyper som repriseras om och om. Vårt synfält blir på detta sätt 

begränsat, våra åsikter och tankar bildas utifrån förutbestämda bilder och information och lämnar 

därför inte så stort utrymme till att tänka och se något annat än det som redan är inpräntat. 

Genom sitt val av berättelser kan massmedia ange och peka ut de arenor som antas representera 

påstådda förhållanden, olika ämnen avbildas och beskrivs kopplad till redan angivna mallar, det 

vill säga redan etablerade centrum.  



28 
 

Hammarèn & Johansson (2009) menar att det finns ett antal förhållningssätt för hur man tar till 

sig medias framhållningssätt. Intervjupersonerna har skapat sig ett förhållningssätt till medias 

budskap, detta kan variera utifrån deras vardagliga kunskaper samt diskurser som finns i 

samhället. Ungdomarna som bor i Rågsved antar den förhandlande eller till och med den kritiska 

förhållningssätt till media, eftersom de har mjölighet att jämföra deras egen bild av området med 

den som framställs i media. Däremot baseras andras syn på Rågsved på medias framställning och 

intar därför en dominerande position i deras uppfattning av området, omgivningen har ingen 

riktigt kritisk granskning av informationen som media sänder ut utan de accepterar och intar 

medias budskap. 

I likhet med Wingborgs (2005) studie visar studiens resultat att förortsinvånarna anser att deras 

bostadsområde skildras negativt i media. Den visar även att det finns en distinktion vad gäller 

invånarnas egen bild av sitt bostadsområde och den mediala bilden. Wingborg (2005) lyfter även 

fram att den mediala bilden som framställs är mer fastpräglad i samhället, vilket leder till att 

invånarnas identitet blir så pass präglad av stigma att de omedvetet känner ett behov av att agera 

utifrån den. Detta är någonting som förekommer hos våra informanter, de beskriver ett behov av 

att förklara att de uppfattningar som finns om Rågsved inte stämmer överens med den verklighet 

som dem lever i.  

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att media har skapat en igenkännbar bild gällande 

Rågsved som gör att förorten hänvisas och ses utifrån redan angivna termer. Dessa termer är i sin 

tur laddade med utmärkande tecken som bidrar till upprätthållandet och skapandet av stereotyper 

om förorter. Rågsved har på grund av detta blivit ett stigmatiserat område och fått en negativ 

stämpel som fortfarande präglar området. Ungdomarna upplever en indirekt påverkan av detta, 

de reagerar när det hör eller ser någon nyhet då deras upplevelser skiljer sig från det som skrivs 

och visas. Dock är detta ingenting som utgör ett större problem för ungdomarna.   

 

5.3. Ungdomarna om andras syn 
 

Ungdomarnas berättelser om Rågsved har, som vi tidigare nämnt, oftast följts av ett behov av att 

rättfärdiga sitt bostadsområde genom att beskriva hur de upplever deras livssituation där. Detta 

kan delvis bero på att de indirekt påverkas av andras uppfattningar om Rågsved.   
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”Det negativa, det vet jag inte faktiskt, det kanske är hur andra ser på Rågsved. Det kanske kan 

vara lite negativt. Typ vart kommer du ifrån? Rågsved! Oj... och då blir man lite arg.” P1. 

”Jag känner att varje gång någon säger men du bor i Rågsved, känner jag att jag vill förklara, det 

är så här i Rågsved.” F2. 

Goffman (2011) påpekar att stigma handlar om ett attribut hos en individ, det kan vara en 

egenskap eller ett beteende som avviker från det normala och i sin tur leder till att individen 

kategoriseras som avvikande. Rågsved, som är ett stigmatiserat område, utgör en egenskap hos 

ungdomarna och blir i sin tur ett misskrediterande attribut hos dem. På detta sätt blir de också 

stigmatiserade. Goffman beskriver vidare hur kategoriseringen av människor hänförs i relationer 

och interaktionen mellan varandra där synliggörandet av de skillnader som finns mellan varandra 

utgör grunden för att stigmatiseringen ska kunna uppstå. Genom att bo i Rågsved och känna sig 

som en del av området, blir ungdomarnapåverkade av stigmat som präglar deras bostadsområde. 

En stigmatiserad individ kan bli stämplad på grund av en fysisk egenskap, ett psykiskt eller ett 

socialt avvikande. Den stigmatiserade individen måste därefter leva med denna stämpling och 

förhålla sig till sitt stigma samt hur detta påverkar interaktionen med andra människor.  

”Du kommer från Rågsved… då är du värsta förortsbarn.. där, där vill man bara skaka på de och 

förklara”. P2.  

”Jag har träffat folk som tycker att alla som bor här är lite knasiga och gör dumma saker. Det 

finns ju en bild av Rågsved. Precis som Rinkeby, man tänker Somalia och sånt. Men här är det 

inte riktigt som där. Inte så mycket brott”. P1.  

Ungdomarna upplever att andras uppfattningar om deras område oftast är förknippade med 

kriminalitet samt andra sociala problem. Intervjupersonerna berättar vidare hur dessa 

uppfattningar även påverkar hur andra ser på dem som individer. Trots att många konstant 

tydliggjorde hur mycket bättre området har blivit och att det inte alls är såsom det var för ett par 

år sedan, tyder behovet de har av att förebygga denna distinktion på att de faktiskt påverkas av 

Rågsved rykte. 

”Alltså, ifall de skulle säga, ah men du bor i Rågsved, jag skulle inte ta illa upp för jag tycker 

Rågsved är ett bra ställe, och jag är stolt alltså för att vara från Rågsved. Det är inte så att jag 

skäms eller något men ändå vill jag förklara.” P2. 
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”Jag tror att det är från person till person, det är dina egna val, vill du. Vill du det här, så finns 

det inte någon som kan hindra dig.” F1. 

Den negativa synen som andra delar om dessa ungdomar leder till att de får en social avvikande 

stämpel. Dock väljer ungdomarna att förhålla sig till detta på ett accepterande sätt genom att 

påpeka att det handlar om valen man gör i livet och att detta ligger hos varje enskild individ. Av 

denna anledning upplever ungdomarna att den negativa bild som finns av Rågsved inte kommer 

att påverka dem i framtiden.  

Studiens resultat visar i likhet med Bunar (2001) att ungdomarna upplever omgivningens syn på 

sitt bostadsområde och dem själva som mycket negativ. Tidigare forskning visar att negativa 

representationer av förorter påverkar omgivningens syn på området. Enligt intervjupersonerna 

uppfattas Rågsved av omgivningen som en avvikande ort, denna uppfattning bygger i sin tur på 

de negativa representationer av deras boendeplats som finns i samhället. 

Sammanfattningsvis anser ungdomarna att även om personer som inte bor i Rågsved uppfattar 

deras område som avvikande och oattraktivt väljer de att förhålla sig till dessa uppfattningar på 

ett neutralt sätt. Även om Rågsved har ett negativt rykte behöver detta, enligt ungdomarna, inte 

utgöra en avgörande faktor i deras identitetsskapande. Detta beror på att dessa ungdomar 

uppvisar tillit till egen förmåga, och anser därmed att det är omgivningens syn på deras 

bostadsområde som bör förändras och inte upplevelserna de känner inför Rågsved. 

 

5.4 Utanför Rågsved 

 
Vad gäller andra områden än Rågsved, exempelvis Östermalm, upplever ungdomarna att det 

finns stora skillnader jämfört med deras eget bostadsområde. Nästan alla informanter uppfattar 

Östermalm som ett trevligt område att bo i gällande den strukturella aspekten, de associerar även 

dess invånare med etniska svenskar och samhällsöverklass. När ungdomarna reflekterar över 

dessa områden så lyfter de fram en önskan om att ha de tillgångarna som de anser att invånarna 

på exempelvis Östermalm har: 
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 ”Alla de här skillnaderna du vet, att det är finare hos dem och att de har mer pengar. Det får mig 

att vilja som de du vet, det får mig att vilja gå i skolan, få ett bra jobb och sedan kunna bo som 

dem.” P2. 

”Rågsved känns som hemma, det känns tryggt här, här kan jag göra vad jag vill när jag vill. Men 

åker jag till ett annat ställe måste jag anpassa mig till folket där. Jag kan inte stå i centrum och 

skrika och skratta men det kan ju göra här eftersom jag är hemma.” F1. 

De beskriver en vilja att skaffa sig ett bra arbete i framtiden för att på så sätt kunna få samma 

förutsättningar som Östermalmsinvånarna har. Samtidigt hyser alla ungdomarna en rädsla över 

att inte passa in i finare områden och inte kunna vara sig själva, det finns vissa oskrivna regler 

som man måste ta hänsyn till och anpassa sig efter när man vistas på andra områden. Denna 

beskrivning tyder på att det finns skillnader mellan Rågsved och andra delar av Stockholm samt 

på hur man kan bete sig på respektive områden. Att vinna socialt erkännande i samhället blir, 

enligt Goffman (2011) svårare för stigmatiserade människor. Detta beror på att vi i dagens 

samhälle fortfarande utgår från ett normativt tankesätt där vi rutinmässigt agerar efter de 

förväntningar och normer som utgör grunden för hur andra individer ska bete sig och vara. Detta 

tankesätt blir påtagligt i ungdomarnas resonemang om hur det är på andra bostadsområden samt 

hur man ska bete sig där. Att vilja sträva efter liknande förutsättningar som enligt ungdomarnas 

uppfattningar är bättre på andra områden, tyder på att dessa ungdomar agerar utifrån normerna 

för att på så sätt ha möjlighet att vinna socialt erkännande.     

Ungdomarna känner en stark tillhörighet till sitt bostadsområde eftersom detta utgör en 

trygghetsbas för dem. Trots detta beskriver ungdomarna andra stadsdelar i Stockholm som finare 

områden i jämförelse med deras egna: 

 ”Hehe, det är de finare sidor, det är överklassbarnen som bor där.” P1. 

”Ja, det är skillnad, först och främst vilken typ eller vilka typer av människor som bor där, vilka 

härkomst de har, är det svenskar, är det invandrare. Man kan också se skillnader på lönerna, på 

arbeten du vet. Det är olika kast.” F2. 

”Till och med i tidningar så står det så, alltså… Typ hur fint det är på Östermalm och hur mycket 

pengar man har om man bor där och så du vet.” P2. 
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De refererar till ungdomar från andra stadsdelar i Stockholm, som överklassbarnen, alltså hamnar 

de automatiskt i underläge. De beskriver andra stadsdelar som mer attraktiva och relaterar sina 

resonemang till att det handlar om ekonomiska aspekter. Ungdomarna formulerar alltså svar som 

stämmer överens med de stereotypa uppfattningar som finns i samhället om olika stadsdelar i 

Stockholm. Dessa stereotyper om andra stadsdelar i Stockholm skapar en referensram, som i sin 

tur baseras på redan tillskrivna egenskaper såsom överklassbarn, finare sidor och bättre löner. På 

samma sätt blir uppfattningar som omgivningen har om Rågsved invånarna konstruerad utifrån 

redan tillskrivna egenskaper. Enligt Hammarén & Johansson (2009)  konstruerar media 

verkligheten och utgör på så sätt en maktfaktor i samhälle. Människors tankar, sätt att tolka samt 

sätt att inta information präglas av medias budskapssändning, samtidigt som det uppstår ett 

förhållningssätt gentemot budskapet som man tar emot. P2 framhåller hur medias framställning 

av andra områden bidrar till att forma uppfattningarna som han har om exempelvis Östermalm. 

Goffman (2011) beskriver i sin tur att det är de ”normala” som tillskriver stigma om de 

avvikarna. De normala består i sin tur av individer som inte avviker på ett negativt sätt från 

normen. Stigman som tillskrivs baseras i sin tur på skillnaderna som finns mellan oss människor, 

det som gör dessa skillnader avvikande är att de inte stämmer överens med de förväntningar och 

normer som vi människor reagerar rutinmässigt efter. Att Östermalm nästan alltid associeras med 

svenskhet och framgång och förorter med invandrare och utanförskap, kan visa på att det är de 

grupper som har resurser i samhället som tillskriver andra avvikande identiteter. Att ungdomarna 

lyfter fram rädslan av att inte passa i andra stadsdelar i Stockholm tyder på att de delvis har 

internaliserat det stigma som omgivningen tillskriver dem. 

Bunars (2001) studie framvisar främst två faktorer som har påverkat de studerade områdena på 

ett negativt sätt; stigmatiserande representationer och socialekonomisk utsatthet. Vårt resultat 

tyder på att i Rågsved utgör de negativa representationerna en aspekt som påverkar området och 

dess invånare på ett negativt sätt. Representationer om hög kriminalitet i Rågsved byggs bland 

annat på medias framställning samt på statistik. Området utpekas som annorlunda och därefter 

även dess invånare, vilket leder till territoriell stigmatisering. Att ungdomarna i Rågsved anser 

att de inte skulle passa in i de ”finare områdena” kan innebära att de har internaliserat territoriellt 

stigma av sitt bostadsområde.  

Sammanfattningsvis visar denna del av studien hur de upplevda skillnaderna som finns mellan 

ungdomarnas bostadsområden samt olika stadsdelar i Stockholm, utgör en bidragande faktor till 
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att upprätthålla de stereotyper som finns om respektive områden. Vilken påverkan detta har på 

ungdomarna visar sig i strävan de har efter att kunna uppnå liknande levnadsvillkor samt 

förutsättningar som de tror existerar i andra stadsdelar. Dock är den rådande gemenskapen som 

ungdomarna upplever i sitt bostadsområde en påtaglig faktor som präglar deras tankesätt, 

identitet samt skapar en lojalitet gentemot sitt område.    

 

5.5 Kollektiv identitet 
 

Alla informanter har bott i Rågsved hela sina liv och upplever därför en stor samhörighet till sitt 

bostadsområde, Rågsved utgör en stor del av vilka de är som individer:  

”Rågsved, jag känner mig som en del av Rågsved, jag har bott här hela livet så.” F1. 

”Rågsved, det är mitt hem, det är en del av mig. Jag tror inte att jag skulle vara den person jag är 

idag, jag har många minnen här som fått mig att bli den jag är idag.” P1. 

Jenkins (1996) beskriver hur vi människor har en tendens att uppvisa starka identifikationer, det 

kan handla om en vilja att tillhöra en viss grupp, en viss position eller i detta fall ett visst område. 

Det är när denna identifikation uppstår som vår identitet kopplas till ett samhällsperspektiv och 

blir därmed kollektivt. Denna identitet handlar om att hitta en plats i samhället samt en känsla av 

tillhörighet, för de intervjuade ungdomarna utgör Rågsved deras plats i samhälle.  

”Rågsved, jag tror faktiskt det påverkar faktiskt du vet, jag tror det påverkar fast det är en del av 

mig, jag har växt upp här. Alla vännerna du vet, det är där jag utvecklas du vet. Så det är ändå en 

del av mig.” P2. 

”Rågsved är mitt hem… Jag har alla mina vänner här… familjen också du vet, behöver jag nått 

kan jag bara gå till grannen eller någon kompis och fråga om det…” F2. 

Deras kollektiva identitet skapas i och med känslan av tillhörighet som de har till området, för 

dem har utvecklingen som de har genomgått inom området lett till att Rågsved har blivit en stor 

del av vilka individer de är. Andra faktorer som bidrar till skapandet av den kollektiva identitet 

de känner handlar om det stora nätverket som de har i området. Deras vänner och släktingar 

utgör en trygghetsfaktor för dessa ungdomar och förstärker känslan av gemenskapen och därmed 
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den kollektiva identiteten. Anderson (1993) lyfter fram betydelsen av kollektiv identitet för hur 

vi ser på oss själva, den kollektiva identiteten kan få en enorm betydelse och ibland överskuggar 

alla andra identiteter.  

”Jag känner mig som en del av alla här… vi har ju varandra och Rågsved är vårt ställe.” P1. 

”Jag kan inte tänka mig själv utan Rågsved förstår du typ? Jag vet inte hur jag ska förklara 

men… det är ju typ en stor del av mig.” F1. 

Det är i sin tur detta tankesätt som kan utgöra en negativ förutsättning för dessa ungdomar. Deras 

kollektiva identitet tenderar att överta rollen som huvudidentitet för dem. Detta innebär att den 

stigmatiserade bilden som finns om Rågsved, som i sin tur utgör grunden för deras kollektiva 

identitet, per automatik blir en del i skapandet av deras egna identiteter. P1 och P2 påpekade 

dock vikten av att själv välja vilken väg man tar i livet samt hur mycket man låter sig påverkas 

av det negativa, i detta fall syftade de på Rågsveds rykte. 

”Det är ju som jag sa till dig innan, man väljer själv hur man vill ha det. Det finns alltid två sidor 

du vet, en bra och en dålig men det är du som väljer vilken du tar.. Rågsved är mitt område du 

vet. Trots allt typ.” P2. 

”Rågsved är en del av mig du vet. Men jag måste ju förklara till de andra att det är bra att det är 

så. Det är inte dåligt här som de tror.” P1. 

De menar att det är deras handlingar som har större betydelse än området de kommer ifrån när 

det gäller deras identitetsskapandet. Däremot förekom det oftast ett behov av att förhålla sig till 

andras uppfattningar om Rågsved samt en vilja att förklara hur det verkligen är. Enligt Goffman 

(2011) uppstår det en automatisk förvandling när en individ i sin närvaro med andra innehar 

egenskaper som gör denne annorlunda, denna förvandling leder till att en vanlig person blir en 

utstött individ. Den tillskrivna identiteten stämmer i sin tur inte överens med den faktiska 

identiteten. I ungdomarnas fall tillskrivs de en virtuell identitet av omgivningen, denna är präglad 

av den stigmatiserade bilden som området har. Detta behöver nödvändigtvist inte stämma 

överens med deras faktiska identitet som grundar sig på de egna uppfattningar samt upplevelser 

om sitt område. Det är denna distinktion som både bekräftar stigmatiseringen av området, då den 

baseras på de skillnaderna som finns i uppfattningar av Rågsved. Men som också leder till att det 
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uppstår ett behov av att förklara hur det deras verklighet i området ser ut. Det upplevda behovet 

av att förklara hur det faktiskt är kan i sin tur ses som ett försök att överbygga denna distinktion. 

Jenkins (1996) beskriver vidare förhållandet mellan den individuella och den kollektiva 

identiteten. Ungdomarna uppvisar en pendling mellan de olika identitetsdragen. De 

informanterna som upplever att Rågsved inte har någon betydelse i deras identitetsskapande 

uppvisar den individuella identiteten. Detta betyder att identiteten definieras i mindre 

utsträckning av klasstillhörighet, etnisk bakgrund eller kön. I detta fall innebär det att 

ungdomarna definierar sig själv utifrån sitt eget jag, som är skild från den kollektiva identiteten, 

samt olika strukturella omständigheter i detta fall bostadsområdet och media. På samma sätt kan 

ungdomarnas svar som tyder på en tydlig koppling mellan deras identitet och bostadsområde, 

förklaras utifrån förhållandet mellan den individuella och den kollektiva identiteten. 

Ungdomarna som upplever stark tillhörighet till sitt bostadsområde har utvecklat den kollektiva 

identitet i större utsträckning jämfört med andra ungdomar som lyfter fram betydelsen att vara 

egen person. Både Jenkins (1996) och Andersson (1993) lyfter fram att individens identiteter är 

föränderliga och befinner sig i en ständig process. Jenkins menar att förhållandet mellan den 

individuella och kollektiva identiteten kan förändras beroende på i vilket livskontext man 

befinner sig i. Andersson (1993) menar att den kollektiva identiteten kan få en stor betydelse och 

ibland överskugga alla andra identiteter, men dessa identiteter kan även träda i bakgrunden och 

förlora sitt emotionella band. 

”Fast… nej, jag skulle inte vilja bo någon annanstans … alltså jag har ju allt här, mina vänner, 

min familj. Hur skulle det ha sett ut annars? Jag tror inte att jag skulle vara samma person du 

vet.” F2. 

”Jag tror inte att det skulle samma sak på ett annat ställe du vet. Typ att bo någon annanstans! 

Jag känner ju inga andra på de där ställen.. medans här, här är jag kompis med nästan alla hehe.” 

F1. 

F2 anser att om de hade bott i en annan stadsdel i Stockholm skulle dessa band se annorlunda ut 

och hon menar att de kanske skulle ha mindre tät relation till varandra, vilket eventuellt skulle 

kunna leda till skapandet av en annan identitet. F1 delar denna beskrivning genom att tydliggöra 

hur det kollektiva i området spelar en avgörande roll i deras upplevelser gentemot sitt 

bostadsområde.  
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Lilja (1999) lyfter fram att omgivningen spelar stor roll för vår identitet. Det budskap som 

omgivningen förmedlar till oss påverkar vår identitet och sättet att se på oss själva och andra. I 

denna process relaterar intervjupersonen till bostadsområdet som utgör både den sociala och den 

fysiska omgivningen. Studien visar i likhet med tidigare forskning att ungdomar identifierar sig 

med sitt bostadsområde, de vännerna som också bor där och bildar på detta sätt en kollektiv 

identitet. Till skillnad från Lilja (1999) visar undersökningen att ungdomarnas identitet kan 

påverkas av omgivningen på olika sätt. Informanterna anser att deras identitet påverkas av deras 

omgivning och de andra menar att deras identitet är oberoende av den miljö som de lever i. 

Rågsved utgör en bidragande faktor i skapandet av deras identitet eftersom det delvis även utgör 

grunden för den kollektiva identiteten som uppstår inom Rågsved. Ungdomarna anser att 

bostadsområdet med dess negativa framställning kan påverka dem på ett negativt sätt men de 

tvekar på att det kommer vara avgörande i framtiden eftersom det i slutändan är det dem själva 

som bestämmer över hur det egentligen kan vara. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att betydelsen som den kollektiva samt den individuella 

identiteten har för ungdomarna skiljer sig en aning. Detta beror  på att dessa identiteter baseras 

på olika sociala miljöer samt vem det är som tillskriver dem det. Deras kollektiva identitet är 

präglad av den negativa bild av Rågsved, det är omgivningen som tillskriver dem denna identitet. 

Den konstrueras utifrån redan existerande uppfattningar och framställningar om Rågsved. Deras 

faktiska identitet grundar sig däremot på egna upplevelser och uppfattningar som de själva har 

om sitt område. Detta gör att det uppstår en distinktion mellan den virtuella identiteten och deras 

faktiska identitet, där behovet av att överbygga den förekommer hos alla informanter.  
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6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning och reflektioner 

Studiens fokus ligger på ungdomar från Rågsved samt hur deras identitet påverkas av det 

negativa rykte som deras bostadsområde har. En negativ framställning av förorter är ett fenomen 

som under den senaste tiden har fått stor uppmärksamhet och blivit mer påtagligt i de flesta 

storstäder i Sverige. Stigmatisering utgör ett av de största samhällsproblemen inte bara i Sverige 

utan även i hela världen. En viktig aspekt i detta fenomen är att stora grupper avskärmas och blir 

exkluderade från resten av samhället. För individer som tillhör dessa grupper innebär detta en 

försämrad tillgång till de resurser som finns i samhället, det kan bland annat blir svårare för dem 

att skapa sociala kontakter och etablera sig på arbetsmarknaden. Problemet försvåras ytterligare 

då många invånare i förorter har invandrarbakgrund, vilket leder till att stigmatiseringen höjs till 

en högre nivå och får en etnisk dimension. Detta leder till att stigmatiseringen blir nära 

sammankopplad med frågor om segregation och integration. Dessa samhällsproblem är av stor 

vikt för socialt arbete som strävar efter att tillförsäkra goda levnadsvillkor för alla medborgare i 

samhället. Kunskap om minoritetsgrupper i samhället som hamnar utanför arbetsmarknaden och 

andra sociala sammanhang är avgörande för att kunna nå denna målsättningsamt kunna 

förebygga olika socialproblem. Att vi valt att göra denna studie om ungdomar baseras delvis på 

att de tillhör en grupp som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, dessutom utgör de en 

grupp som reagerar starkare på sociala orättvisor. Detta gör att de har en påtaglig tendens att 

hamna i riskgruppen gällande kriminalitet och narkotika.  

Studiens resultat visar att informanterna ser positivt på sitt bostadsområde. De trivs i Rågsved 

och upplever en stark känsla tillhörighet till sitt område och dess invånare. Ungdomarna är dock 

besvikna på medias negativa framställning av deras bostadsområde eftersom den skiljer sig från 

hur de upplever det. Rågsved utgör för dem en referensram bestående av känslor av trygghet, 

gemenskap och tillhörighet. Det är en del av deras identitet. Medias och andra negativa 

uppfattningar om Rågsved leder till att det uppstår ett behov hos ungdomarna att ständigt 

förklara för utomstående vem man är och hur det verkligen är att leva i en förort. Det är i sin tur 

detta behov som visar att boendeort kan påverka identitetsskapande hos ungdomar eftersom de 

agerar utifrån områdets rykte. Vi tolkar ungdomarnas svar som att det finns en påtaglig 

medvetenhet om områdets stigmatisering. Dock är det enligt dem inte är området i sig som 
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orsakar det dåliga ryktet utan det är medias negativa framställning som leder till att Rågsved 

betraktas negativt av omgivningen.  

6.2  Fortsatta studier 

 
Denna undersökning har väckt flera frågor som vi inte kunde besvara inom ramen för studien. 

Resultatet visar att ungdomarna med utländskbakgrund anser att deras identitet inte påverkas så 

mycket av den negativa framställningen som finns om deras bostadsområde.  Detta är något som 

skiljer sig från tidigare forskning och de teorier som vi har valt att använda. På grund av studiens 

omfattning och avgränsning har vi inte kunnat belysa andra tänkbara aspekter som hade varit 

intressanta att studera. Det som vi anser hade varit av vikt att göra fortsatta studier kring är 

vilken roll genus, etnicitet samt socioekonomiska faktorer spelar in när det gäller internalisering 

av stigma hos ungdomar. 

Vår uppfattning är att tonårstiden är en period präglad av förändringar då många ungdomar söker 

finna sin egen identitet. Under intervjuernas gång framhåller ungdomarna att deras 

identitetsskapande inte påverkas av bostadsområdets framställning i media utan att det är dem 

själva som väljer hur de ska förhålla sig till detta och agerar utifrån det. De negativa 

mediebilderna av Rågsved leder till att området stigmatiseras, ungdomarna får då ett behov av en 

positiv beskrivning av deras bostadsområde är nödvändigt för att kunna ta bort stämpeln och 

minska stigmatiseringen. Därför anser vi att det är viktigt att fler studier görs inom detta område 

så att även de positiva aspekterna får större utrymme. Vidare hade vi önskat att liknande studier 

görs i områdena som får högre socialt status genom medias framställning. De områdena som 

oftast betraktas som attraktiva har en hög sammansättning av svensk befolkning och det skulle 

vara intressant att lyfta fram deras uppfattningar om liknande teman som vi har belyst i denna 

studie. En sådan studie kan bidra med nytt perspektiv på stigmatiseringen och möjligen minska 

avstånd mellan olika grupper i samhället. 
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8. Bilagor 

8.1 Informationsblad 

 
Hej,  

 
Vi är två socionomstuderande tjejer från Södertörns Högskola. I dagsläget skriver vi en 

vetenskaplig uppsats, nämligen ett examensarbete som är inom ramen för socionomutbildningen. 

Uppsatsen handlar om segregation och ungdomars framtidstro. Vi är därför intresserade av hur 

du som ungdom ser på medias framställning av ditt bostadsområde Rågsved och om det påverkar 

din syn på sig själv. Vi vill göra en intervju med dig där vi bland annat kommer att ställa frågor 

om din bakgrund, sysselsättning, bostadsområde, tillhörighet och identitet.  

För att kunna genomföra vår studie ber vi om din hjälp och vi är intresserade av hur just du 

tänker kring ditt bostadsområde och dess framställning i media. 

 

Då detta är ett vetenskapligt arbete är vi noggranna med att följa de råd och anvisningar som 

Vetenskapsrådet framställt kring sekretess. Vi kommer att behandla dina svar varsamt och vara 

noga med anonymiteten, det vill säga att ditt namn eller andra antydningar som kan avslöja din 

identitet kommer inte att framgå i vår uppsats. Vårt insamlade material kommer att förstöras när 

arbetet är fullständigt och godkänt.  

 

För att kunna genomföra vår intervju kommer vi att använda oss av en bandspelare. Detta gör vi 

för att undvika missuppfattningar och för att underlätta arbetet med vår studie. Tid och plats 

bestämmer vi tillsammans med dig då vi är angelägna om din komfort.  

 

Vi är tacksamma för din hjälp! Behöver du komma i kontakt med oss eller om du har ytterligare 

frågor kan du kontakta oss på:  

 

Anna Doudnik: 

annadoudnik@hotmail.com 

Daniela Andrade: 

daniela_ap89@hotmail.com 

mailto:annadoudnik@hotmail.com
mailto:daniela_ap89@hotmail.com
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8.2 Intervjuguide 

 

BAKRUND 

1. Namn  

2. Ålder  

3. Kön  

4. Bakgrund  

5. Födelseort 

6. Hur många är ni i familjen? 

7. Hur ser er boende situation ut?  

8. Vilket modersmål har du? 

9. Vilket språk talar du och din familj hemma? 

10. Berätta lite om din boendesituation i Rågsved (hur bor du, är du nöjd med ditt 

område, förklara!)  

 

SYSSELSÄTTNING 

1. Går du i skolan? Berätta lite om det (trivsel, syn på utbildning, umgänge) 

2. Hur ser din fritid ut?  

 

BOSTADSOMRÅDE, MEDIA OCH IDENTITET 

1. Hur länge har du bott i Rågsved? Kan du beskriva hur du upplever Rågsved och 

dess invånare? Vad är bra och vad är dåligt?  

2. Anser du att det finns mycket problem i Rågsved? Påverkas du av det direkt eller 

indirekt? På vilket sätt?  

3. Finns det omständigheter/händelser som pågår i området som du vill vara delaktig i 

respektive ta avstånd ifrån? 

4. Vad får du för reaktioner när du läser någon nyhet om Rågsved?  

5. Hur tror du att media framställer Rågsved och dess invånare? Vad beror detta på 

tror du?  

6. Vad betyder Rågsved för dig?  

7. Upplever du att ditt bostadsområde påverkar din identitet? Vem du är som person? 

8. Hur förhåller du dig till att förknippas och bli sedd som en Rågsvedboende? Hur ser 

du på andra statsdelar i Stockholm?  

9. Om du själv fick välja någonstans att bosätta dig, var skulle det vara? Motivera 

varför.  
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TILLHÖRIGHET, INTEGRATION, SEGREGATION 

1. Vilken nationalitet upplever du dig att tillhöra och varför? 

2. Vad är svenskt respektive utländsk för dig? Varför?  

3. Vad betyder segregation för dig?  

4. Vad betyder integration för dig?  

5. Vad anser du om segregerade bostadsområde? Anser du att Rågsved är ett utav 

dem? 

FRAMTID 

6. Vill du bo i Rågsved i framtiden? Varför, varför inte? Finns det skillnader mellan 

exempelvis Rågsved och Östermalm? Vad beror dessa skillnader på tror du?  

7. Om du tänker på dessa skillnader, blir du påverkad av det, får det dig att vilja flytta 

härifrån?  

8. Hur tror du på Rågsved, ger det dig möjligheter eller förhinder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


