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The purpose of this paper is to investigate segregation from an accommodation perspective. 

The essay questions how the residents of Ronna feel about their neighborhood and what they 

think of other people's views of their area. Our purpose is to conduct a qualitative study of 

whether or not individuals experience residential segregation in Ronna. The essay is based on 

qualitative interviews, which were conducted with five people who have lived in Ronna for at 

least five years and who define themselves as Assyrians/Syrians. 

To analyze our empirical data, we have used two theoretical perspectives. One by Westin and 

Elias & Scotson, which is the theory about social groups - established and outsiders. The 

second theory explains how ethnic boundaries and enclaves occur. With the support of 

previous research, we highlight and define the fundamental factors causing segregation. 

After analyzing our empirical data, we concluded that residential segregation is a broad 

concept and that there are several factors that lead to segregation. The result of the study 

indicates that all informants thrive in their neighborhood and feel a solidarity and cohesion 

with each other. In Ronna the Assyrian/Syrian is a dominant ethnic community which has 

formed a strong “We” – group in their neighborhood.   
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Svensk sammanfattning  

Författare: Kira Karim & Maria Samri 

Titel: Etnisk boendesegregation i Södertälje – en kvalitativ studie om erfarenheter av att bo i 

Ronna 

Handledare: Lisa Kings 

Syfte med denna studie är att belysa boendesegregationen i Ronna ur de boendes perspektiv. 

Med stöd av några teoretiska perspektiv besvaras frågan om hur invånare i Ronna upplever 

sitt bostadsområde, samt hur de förhåller sig till andras uppfattningar och föreställningar om 

sitt område.  

Studiens syfte uppnås genom en kvalitativ studie om individers upplevelser kring 

boendesegregationen i Ronna. Uppsatsen är uppbyggd utifrån kvalitativa intervjuer, vilka har 

genomförts med fem personer i åldrarna 30-45 som för närvarande bor i Ronna sedan minst 

fem år tillbaka, alla dessa individer definierar sig som assyrier/syrianer.  

För att analysera intervjumaterialet har vi använt oss av två teoretiska perspektiv. Den ena av 

dessa är det samhällsvetenskapliga forskningsinriktning som studerar sociala grupper - 

etablerade och outsiders, därefter har denna teori kompletterats med ett ytterligare teoretiskt 

perspektiv som redogör för hur etniska gränser och enklaver uppstår. Med hjälp av tidigare 

forskning belysas och definieras olika bakomliggande faktorer som kan orsaka 

boendesegregation inom ett bostadsområde. 

Analysen av intervjumaterialet visar att boendesegregation är ett omfattande fenomen där 

flera faktorer ger upphov till att segregation uppstår. Studieresultatet påvisar att i Ronna är 

assyrier/syrianer en dominerande folkgrupp som har skapat en stark vi-grupp i sitt 

bostadsområde. Samtliga informanter trivs bra i sitt bostadsområde, samt känner en stark 

gemenskap och tillhörighet.  

 

 

Nyckelord: Boendesegregation, Ronna, assyrier/syrianer, sociala grupper - etablerade och 

outsiders, etniska gränser och enklaver  



Förord  

Idén om att studera boendesegregation i ett ”förortsområde” växte fram efter en delkurs i vår 

utbildning. Under denna period behandlade vi varierande ämnen, såsom segregation och 

stigmatisering. Boendesegregation är idag ett omdebatterat ämne som har gett upphov till 

många dilemman, bland annat att människor stigmatiseras beroende på sin folkgrupp eller sitt 

bostadsområde. Detta väckte ett intresse hos oss av att undersöka hur medlemmar av en 

etablerad etnisk folkgrupp i ett förortsområde själva skulle beskriva boendesegregationen i sin 

hemort, samt hur de själva upplever sitt bostadsområde.   

Uppsatsarbetet har delats upp genom att båda parterna har haft samma skrivansvar för större 

delen av uppsatsen. Kira Karim har ansvarat för inledning, avsnittet om metodologi samt 

teorin om sociala grupper - etablerade och outsiders. Maria Samri har tagit ansvar för 

avsnittet om bakgrund och tidigare forskning samt det teoretiska perspektivet om etniska 

gränser och enklaver. Resterande avsnitt såsom syfte, frågeställningar, intervjuer, resultat och 

analys, diskussion samt avsnittet med förslag till fortsatta studier har utformats tillsammans.  

Vi vill tacka alla informanter som ställde upp för intervjuerna. Ett stort tack för att ni tog er 

tiden att dela med oss av era erfarenheter och åsikter kring ert bostadsområde. Utan er hade 

denna studie inte varit genomförbar. 

Vi vill även tacka våra närstående, familj, släkt och vänner som har uppmuntrat oss och varit 

till stöd under uppsatsarbetets gång.  

Ett stort tack riktar vi till vår handledare Lisa Kings, som har väglett oss under uppsatsarbetes 

gång. Hennes råd och tips kring uppsatsen har varit till stor hjälp. 

 

 

Stockholm december 2013 

Kira Karim & Maria Samri  
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1. Inledning 

Boendesegregation är idag ett väldigt omdebatterat ämne i Sverige som har gett upphov till 

många sociala problem, till exempel kategoriseringen av människor utifrån det område de är 

bosatta i (jfr Lilja, 1999; Olsson, 1983). Regeringen har bland annat uppgett 15 olika områden 

i Sverige som befinner sig i ett tillstånd av ”utanförskap”. Ett av dessa områden är Ronna i 

Södertälje (Regeringen, 2012).  

Ända sedan den första inflyttningen i stadsdelen Ronna har området haft ett dåligt rykte. Detta 

har skapat fördomar och negativa attityder om Ronna som plats och om människorna som bor 

där. Idag utmärks Ronna av en etnisk boendesegregation, där det bor cirka 7500 människor i 

stadsdelen, varav 75 procent av dessa är av assyriskt/syrianskt ursprung. Eftersom 

assyrier/syrianer saknar ett eget land och har flytt från de länder där de tidigare har varit 

bosatta i, på grund av förföljelser och folkmord, är deras situation intressant och viktig att 

belysa (Arameiska.se, 2005). 

Det unika med Ronna, till skillnad från andra orter i Sverige, är att det finns en etnisk grupp 

som är dominerande i området, vilket gör detta till en intressant studie. Denna aspekt väckte 

vårt intresse i att välja stadsdelen Ronna. Med tanke på att bostadsområdet har ett dåligt rykte 

och allmänheten har en del fördomar om stadsdelen, ville vi undersöka hur assyrier/syrianer i 

majoritetsgruppen själva upplever sitt bostadsområde. I denna studie har vi genomfört 

intervjuer med boende i Ronna för att lyfta fram deras erfarenheter och upplevelser av att bo i 

området.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa boendesegregation i stadsdelen Ronna i Södertälje ur de 

boendes perspektiv. Studien ämnar undersöka Ronnabors egna upplevelser och deras 

förhållningssätt till sitt bostadsområde. Tre frågeställningar är vägledande för vår studie: 

1. Hur upplever Ronnabor sitt bostadsområde?  

2. Hur ser Ronnabor på boendesegregationen i Ronna? 

3. Hur förhåller sig Ronnabor till andras uppfattningar och föreställningar om sitt 

bostadsområde?  

1.2 Studiens betydelse för socialt arbete 

Boendesegregation är ett viktigt ämne att studera, eftersom segregationsmekanismerna kan 

leda till att människor utesluts från olika delar av samhället. Med tanke på att vi läser 

programmet socialt arbetet med storstadprofil, anser vi att det är av vikt att belysa detta 

samhällsfenomen, då segregation leder till hierarkiska skillnader mellan olika grupper i 

samhället. Detta i sin tur kan bidra till att gränserna mellan folkgrupperna upprättas, och på så 

sätt skapas en indelning mellan grupperna av etablerade och outsiders, det vill säga mellan 

”vi och dem” (jfr Magnusson Turner, 2008). Avsikten med socialt arbete är att alla människor 

skall behandlas jämlika oavsett kön, bakgrund och etnicitet. Vidare har vi som blivande 

socionomer som ett av våra huvudmål att arbeta för jämlikhet, trygghet, rättvisa, 

ansvarstagande och självförverkligande samt solidaritet med människor som befinner sig i en 

utsatt situation. Av detta skäl anser vi att boendesegregation är av vikt att studera, då socialt 

arbetet bör utformas så att det förstärker det civila samhället och tillväxten av en aktiv och 

solidarisk medborgarroll. Med andra ord att människor inte ska exkluderas på grund av 

folkgruppen de tillhör eller området där de bor (jfr Blennberger m fl, 2006).  

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att i denna studie geografiskt begränsa oss till stadsdelen Ronna i Södertälje. 

Anledningen till detta val är att majoriteten i bostadsområdet består av kristna 

assyrier/syrianer som härstammar från bland annat Syrien, Turkiet, Libanon och Irak. Vidare 

har vi valt att avgränsa oss till en homogen folkgrupp, nämligen assyrier/syrianer i åldrarna 

30-45 som för närvarande bor i Ronna och har bott där i minst fem år. Vi utgår ifrån att 

individer i denna åldersgrupp har valt att bosätta sig i Ronna av olika skäl, exempelvis för att 
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deras familj, släkt och vänner är bosatta där. För att säkerställa att de personer som deltog i 

intervjun har tillräckliga erfarenheter och har hunnit skapa en allmän bild av sitt 

bostadsområde, ställde vi kravet att de måste ha bott i området i minst fem år. Med tanke på 

att assyrier/syrianer utgör majoritetsgruppen i Ronna ville vi få en bild av hur denna 

folkgrupp upplever sitt bostadsområde.  

1.4 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består härefter av en bakgrund som handlar om ”miljonprogrammets” uppkomst, 

boendesegregation i Södertälje, fakta om Ronna samt bakgrundshistoria om assyrier/syrianer. 

I nästa avsnitt presenteras vårt val av metod, urvalsprinciper, intervjuernas genomförande, 

analysmetod, reliabilitet och validitet, forskningsetiska principer samt förförståelse. 

Metodavsnittet illustrerar med andra ord hur vi har gått till väga för att genomföra denna 

studie. Vidare redogör vi för tidigare forskning i olika studier beträffande boendesegregation. 

I teoriavsnittet redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter såsom sociala grupper – 

etablerade och outsiders, som behandlar gruppindelningar i samhället mellan ”vi” och ”dem” 

grupperna. Vi går då vidare och kompletterar denna teori med ett besläktat teoretiskt 

perspektiv om etniska gränser och enklaver. Detta teoretiska perspektiv redogör för hur 

gränsdragningar skapas i samhället. I resultat och analysdelen presenteras intervjumaterialet 

som vi har analyserat med hjälp av de ovan nämnda teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning. Diskussionsavsnittet utgör en sammanfattning av studiens resultat och innehåller 

våra reflektioner. I det sista avsnittet presenteras förslag på fortsatta studier.  

2. Bakgrund  

I detta avsnitt, som sagt, presenteras bakgrunden för studien. Med tanke på att Ronna är en del 

av miljonprogrammet skall vi först redogöra för miljonprogrammet och uppkomsten av 

boendesegregation i Sverige. Därefter skall vi fördjupa oss och beskriva segregationen i 

Södertälje, ytterligare ska vi presentera stadsdelen Ronna i Södertälje, och till sist redogör vi 

för folkgruppen assyrier/syrianer. 

2.1 Miljonprogrammet och boendesegregation i Sverige 

Stadsdelen Ronna är en del av det som kallas ”miljonprogrammet”. På 1950- och 1960- talet 

var bostadspolitikens avsikt att eliminera låg standard, trångboddhet och lösa bostadsbristen 
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(Magnusson Turner, 2008:15). Riksdagsbeslutet som fastslogs år 1965 under den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen ledde till det så kallade miljonprogrammet. Syftet med 

programmet var att bygga en miljon bostäder på tio år, och mellan 1961 och 1975 byggdes 1,4 

miljoner bostäder i Sverige. Byggandet sträckte sig över hela Sverige, men storstadsområdena 

har dock varit de mest påverkade delarna (Vidén, 2012:24–25). Under denna tidsperiod 

modifierades teknologin för bostadsbyggandet, i och med att industriella tekniker ersatte 

hantverk. Industrialiseringen ledde till att bostadsbyggningen under miljonprogrammet blev 

alltför storskaligt. Bara i Storstockholm byggdes omkring 180 000 lägenheter. Majoriteten av 

dessa bostäder var i nya bostadsområden, där det tidigare hade funnits bergig terräng eller 

jordbruksmark. Därmed fick de nya bostadsområdena en ny beteckning, ”förorter”. Begreppet 

”förort” har i synnerhet applicerats på storstadsområden (Vidén, 2012:24–25). I slutet av 

1970-talet blev hushållens ekonomi bättre vilket i sin tur bidrog till att bostadsefterfrågan 

ökade. Under samma tidsperiod tog småhusproduktionen överhand på bostadsmarknaden. 

Därmed uppvisade överproduktionen av småhus sina effekter, och i början av 1980-talet och i 

mitten av 1990-talet ledde detta till att lägenheter i miljonprogramsområdena stod tomma. 

Funktionella lägenheter med god kvalitet fanns, men konstruktionen av dessa bostäder var 

alltför storskalig med torftiga utemiljöer. Detta bidrog till att de människor som hade det 

bättre ställt flyttade ut från förorten och de som hade en sämre ekonomisk ställning flyttade 

istället in i dessa områden (Magnusson Turner, 2008:15). Områdets betydelse, miljöns form 

och grannskapets sociala, kulturella och affärsmässiga innehåll är troligen avgörande för 

människors val av bostad. Miljonprogrammet är ett exempel på detta som på 1970-talet 

lämnades för de nybyggda småhusområdena, som var avsedda för de nya grupperna av 

immigranter som flytt hit på grund av flyktskäl och inte som arbetskraft. Dessa immigranter 

var därför i en väldigt utsatt situation (Lilja & Pemer, 2010:43). 

Lilja och Pemer (2010) menar att kännedom om vilka områden som väljs respektive väljs 

bort, påvisar stora luckor för segregationsprocessen, då vi saknar kunskap om hur 

segregationsmekanismer uppstår. Men generellt sett väljer etniska svenskar bort ekonomiskt 

och etniskt segregerade områden. Däremot framgår det inte riktigt i Lilja och Pemers (2010) 

studie om det är de etniskt segregerade områdena som väljs bort just på grund av etniska skäl, 

eller på grund av något annat som utmärker orterna. Innan miljonprogramsområdena blev 

multietniska valdes de bort. Idag saknas kunskap och information om varför dessa områden 

väljs bort, det gäller framförallt förortsområdena som byggdes under miljonprogrammet (Lilja 

& Pemer, 2010:44).   
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Jerker Söderlind (2012) hävdar att det inte är fel på de människor som väljer att bosätta sig i 

miljonprogramsområden, utan pekar på att det är fel på stadsplanerna. Med detta menar 

författaren att i takt med modern stadsplanering har städer delats upp i isolerade zoner. Ett så 

kallat ”zonerat klassamhälle” har skapats, vilket leder till att människor med samma 

inkomstnivå och liknande bakgrund bosätter sig i särskilda zoner. Denna uppdelning påträffas 

bland annat i Södertälje, där assyrier/syrianer bosätter sig i miljonprogramsområdena, såsom 

Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden, för att känna gemenskap. Men detta behöver inte 

alltid betyda att assyrier/syrianer tillhör en viss ekonomisk klass enbart för att de är bosatta i 

förortsområden. I och med att bostadsområdena befinner sig på långa avstånd från 

stadskärnan bidrar detta till svårigheter med integration i samhället (Söderlind, 2012:126–

127). 

Lilja och Pemer (2010) menar att trots insatser från samhällets sida att bryta den negativa 

utvecklingen, påvisar forskningen att segregationen i Sverige har ökat och fortsätter att öka. 

De sociala och ekonomiska krafterna som ligger till grund för detta visar sig vara svåra att 

påverka och de insatser som samhället företagit verkar istället ha lett till en ökning av 

segregation än motsatsen (Lilja & Pemer, 2010:42). De ekonomiskt liberaliserande 

riktningarna som spritt sig under 2000-talet i hela Västeuropa kan också ha lett till att 

segregationen har ökat, trots att denna ökning inte var planerad. Även andra allmänna åtgärder 

som avser att förbättra människors boendeförhållanden och förhindra segregation har ibland 

skapat nya premisser för en ny typ av segregation, i motsats till den äldre segregationen som 

man ville bli av med. Ett exempel på detta är den politik som har utövats för att motverka de 

negativa mekanismerna i storstäderna, men som istället har resulterat i en ny form av 

segregation (Lilja & Pemer, 2010:43).  

2.2 Segregation i Södertälje 

Segregationen i Södertälje kan förklaras i både etniska och socioekonomiska termer. Den 

etniska segregationen innebär att befolkningssammansättningen skiljer sig i olika delar av ett 

samhälle. Den socioekonomiska segregationen går ut på att andelen fattiga, lågutbildade, 

sjuka eller arbetslösa är högre i vissa bostadsområden än andra (Södertälje kommun, 2001:5). 

I Södertälje kommun sammanfaller den socioekonomiska och den etniska segregationen. 

Stadsdelarna Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden i Södertälje utmärks både av att antalet 

invånare med utländsk bakgrund är högre, samt att de socioekonomiska villkoren är sämre än 

i andra delar av Södertälje. Enligt Södertälje kommun har 79 procent av Hovsjös, 75 procent 
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av Ronnas och 62 respektive 57 procent av Fornhöjdens samt Genetas befolkning utländsk 

bakgrund. Det som kännetecknar dessa fyra områden, vilket står i kontrast mot andra liknande 

orter i Sverige, är att befolkningen utgörs huvudsakligen av en viss folkgrupp, nämligen 

assyrier/syrianer (Södertälje, kommun 2001:5). Dessa områden illustreras nedan i en karta:  

 

© Södertälje kommun, Enheten för Geografisk Information  

 

Kartan ovan illustrerar Södertäljes tätorter, där de blåa markeringarna visar de fyra 

bostadsområdena Ronna, Geneta, Hovsjö, och Fornhöjden som är socioekonomisk svaga och 

utmärks av en hög andel invånare med utländsk bakgrund. Den röda markeringen pekar på en 

ungefärlig lokalisering av Södertälje centrum (Södertälje kommun, 2013). 

Kännetecknande för den socioekonomiska segregationen i Södertälje är att Ronna, Hovsjö, 

Geneta och Fornhöjden har betydligt högre arbetslöshet och socialbidragsberoende än andra 

delar av Södertälje. Dessa områden har samtidigt lägre arbetskraftsdeltagande, inkomster och 
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utbildningsnivå. De lågutbildade människorna, som också har fastnat i en arbetslöshet, är 

främst de med en utländsk bakgrund. Relationen mellan låg utbildningsnivå och brister i det 

svenska språket medför att det blir svårt att tillskriva sig en utbildning och därmed komma in i 

arbetsmarknaden. Ett annat problem är att många ungdomar i bland annat Ronna inte blir 

godkända i kärnämnena i grundskolan och blir därmed inte berättigade till gymnasiets 

nationella program (Södertälje kommun, 2001:5-6). 

2.3 Boendesegregation i Ronna 

Ronna är en stadsdel i nordvästra Södertälje som byggdes som en del av miljonprogrammet.  

Ronna planlades i slutet av 1950-talet och byggdes i början på 1960-talet. Området är 

uppbyggt i tre delar: ett höghusområde, ett lägre hyreshusområde i centrum och ett 

villa/radhusområde. Stadsdelen har alltid präglats av att ha setts som ett lågstatusområde 

(Olsson, 1983:12).  

Ronna blev redan tidigt ett område där invandrargrupper bosatte sig i. Först var det 

finländarna som sökte sig till Södertälje för industriellt arbete. Idag har dock den större delen 

av finländarna flyttat ut, och istället har assyriska/syrianska grupper bosatt sig där, framförallt 

för att det var där som lediga lägenheter fanns. Idag utgörs befolkningen i Ronna till stor del 

av kristna människor med en assyrisk/syriansk bakgrund (Olsson, 1983:12). Det 

gemensamma och specifika med denna folkgrupp, i synnerhet de som är bosatta i Ronna och 

som uppfattar Södertälje som deras huvudstad i Sverige, är att de saknar ett eget land och har 

även blivit förföljda och utsatta för folkmord i de länder där de tidigare levde (Arameiska.se 

2005). Idag bor det cirka 7500 personer i Ronna, men endast 400 av dessa är över 65 år. Det 

som utmärker Ronna är en kraftig segregation både etniskt och åldersmässigt (Olsson, 

1983:12).   

Ronna är uppdelad i tre olika områden, som vi redan har noterat, och dessa områden befolkas 

av tre olika statusgrupper. Personer med låg status bor i höghusen, mellanstatusgruppen bor i 

de lägre hyreshusen och de med hög status bor i villor och radhus. Olsson (1983) menar att 

antalet invånare som var invandrare var orsaken till att Ronna stämplades som ett dåligt 

bostadsområde och fick därmed ett dåligt rykte. Vidare betonar Olsson (1983) att i varje 

samhälle behövs det någon grupp eller några grupper att nedvärdera för att andra själva skall 

få en bättre ställning i klassningssystemet (Olsson, 1983:14). Detta behov har drabbat Ronna, 

då allmänheten främst fokuserar på invandrarna där. Motivet till detta är den svaghet i 
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bostads- och invandrapolitiken som förekommit sedan 1960-talet. Politikernas mål var att 

skaffa bostäder så fort som möjligt, men de hade dock inte räknat med de långsiktiga 

konsekvenserna av detta. Politikerna har dessvärre inte tagit lärdom av de misstag som 

gjordes vid den finska invandringen, då majoriteten av finländarna placerades i 

miljonprogramsområden. Detta bidrog till att etniska svenskar började välja bort dessa 

områden, bland andra Ronna. Samma typ av politik utövas idag, men det berör en annan 

grupp av invandrare (Olsson, 1983:14). 

Ronna är utformat på ett sätt som bidrar till att segregationen i området bistås. Som redan 

nämnts är stadsdelen uppdelad i tre olika områden. Segregationen i Södertälje finns både 

mellan och inom varje bostadsområde. ”De lediga lägenheternas politik” har inneburit att de 

nya kommuninvånarna skall bosätta sig i endast några få områden. Segregationen idag är 

därmed ett resultat av tidigare bostadspolitik. Ett annat motiv till segregationen är höga hyror 

och olämpliga lägenhetsstorlekar som utesluter grupper av människor från vissa 

bostadsområden. Detta eftersom alla människor inte har råd att bosätta sig i områden där 

lägenheterna är små och har höga hyror. Vidare söker de flesta invandrarna sig till områden 

där de känner gemenskap, trygghet och närhet. Negativa attityder riktas mot olika områden 

och påverkar villigheten att bosätta sig där (Olsson, 1983:14).   

Sammanfattningsvis kan sägas att avsikten med miljonprogrammet var att minska 

bostadsbristen i Sverige. Bostadsbristen minskades enligt planerna, då en miljon bostäder 

byggdes på tio år, samtidigt som utvecklingen ledde i förlängningen till ett nytt 

samhällsfenomen, den etniska boendesegregationen. I takt med att invandrargrupper flyttade 

in i förortsområden, började etniska svenskar så småningom att flytta ut från dessa orter. Till 

följd av miljonprogrammet präglas bland annat stadsdelen Ronna idag av en 

boendesegregation, då befolkningen utgörs till 75 procent av människor med utländsk 

bakgrund, främst assyrisk/syriansk (Olsson, 1983:12,14). 
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2.4 Assyrier/Syrianer  

Assyrier och syrianer är en kristen folkgrupp som härstammar från Mellanöstern. De har sitt 

ursprung i Turkiet, Irak, Syrien och Libanon. År 1967 ankom den första folkgruppen med 205 

flyktingar till Sverige från Libanon. Idag bor det cirka 100 000-120 000 assyrier/syrianer i 

Sverige, vilka främst är bosatta i staden Södertälje. Assyrier/syrianer kallar sig själva för 

”suryoye”. Men i Sverige har det uppsåt en konflikt om huruvida de ska kallas assyrier eller 

syrianer. Det är en politisk fråga och tvisten handlar om att olika delar av folkgruppen anser 

sig komma från olika länder och därmed har en uppdelning mellan assyrier och syrianer 

uppstått. Men båda grupperna är dock eniga om att de är ett och samma folk, talar samma 

språk, har samma kultur och tradition. Denna folkgrupp har haft ett gemensamt förflutet, då 

de har varit med om förföljelser och folkmord i deras ursprungsländer (Södertälje kommun, 

2007). 

Assyrier/syrianer är den mest väletablerade invandrargruppen i Sverige. Det utmärkande med 

denna folkgrupp är att de har lagt sin prägel på Södertälje, bland annat i ”förortsområdet” 

Ronna, där de har etablerat sig. Folkgruppen utmärker Södertälje med bland annat sina två 

fotbollslag, Assyriska FF och Syrianska FC. De har även ett flertal egna kyrkor och lokaler. 

Dessutom har de två egna Tv-kanaler, Suryoyo Sat och Suroyo TV, där deras program sänds 

till assyrier/syrianer i 80 länder världen runt (Södertälje kommun, 2007).  



  10 

3. Metod  

För att uppnå undersökningens syfte har vi utgått från en kvalitativ studie med hjälp av 

intervjuer. Denna metod går ut på att nå kunskap om individens personliga upplevelser och 

erfarenheter utifrån hans/hennes ord och formuleringar, det vill säga att få en inblick i hur 

Ronnabor själva uppfattar boendesegregationen i sitt bostadsområde. Med tanke på att 

studiens syfte är att lyfta fram individens uppfattningar och tankegångar, och på så sätt kunna 

tolka och begripa informanternas svar utifrån deras egna uppfattningar och erfarenheter, anser 

vi att denna metod är mest lämplig för undersökningen (jfr Ryen 2004). Fördelen med den 

kvalitativa metoden anser vi vara att man får ta del av informanternas berättelser kring 

upplevelser om i detta fall sitt bostadsområde, samtidigt som det finns utrymme för en 

vidareutveckling av dialogen mellan intervjuaren och informanten (jfr Ahrne & Svensson, 

2011:21). Nackdelen med den kvalitativa metoden däremot är att det krävs mycket tid för 

förberedelser, genom att det tar tid att konstruera frågor inför intervjuerna, då det är av vikt att 

inte förbise de avsevärda aspekterna för undersökningen. Vidare krävs det även resurser för 

att kunna genomföra intervjuer, som exempelvis tekniks utrustning i form av diktafon. 

Dessutom tar det tid att sammanställa det insamlade empiriska materialet, det vill säga att 

transkribera intervjuerna och bearbeta anteckningarna (jfr Ahrne & Svensson, 2011:33). 

3.1 Urval 

Denna studie är avgränsad till att enbart fokusera på personer i åldrar 30-45 år som för 

närvarande bor i Ronna, och som har bott där i minst fem år och har en assyrisk/syriansk 

bakgrund. Valet av denna åldersgrupp beror på att dessa människor har mer erfarenheter och 

upplevelser kring sitt bostadsområde, i och med att de har själva valt att bosätta sig i Ronna av 

diverse skäl. Med tanke på att majoriteten av befolkningen i Ronna utgörs av assyrier/syrianer 

har vi också valt att intervjua denna folkgrupp, för att få en bild av hur de upplever sitt 

bostadsområde. Det utmärkande med assyrier/syrianer är att de är en väletablerad grupp i 

Ronna och därför fokuserar vi oss på dem. 

I mån av tid och resurser har vi utgått från ett bekvämlighetsurval, ett så kallat ”första-bästa 

urval”. Denna urvalsmetod går ut på att hitta informanter som är lätt att få tag på (Esaiasson 

m. fl., 2012:188). Tack vare de kontakter som en av författarna har, fick vi tag på tre kvinnor 

och två män som för närvarande bor i Ronna, och som har bott där i minst fem år. De utvalda 
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informanterna har givetvis läst igenom vårt informationsblad och frivilligt deltagit i 

undersökningen. 

3.2 Intervju 

Kvalitativa data om det granskade ämnet kan den intervjuade producera genom att tydliggöra 

och utveckla sina svar, på så sätt kan intervjuaren fördjupa sig i svaren och skapa en dialog 

med intervjupersonerna. Semistrukturerade intervjuer tillåter såldes fördjupningar och 

diskussioner av de frågor som tidigare togs upp, vilket senare kan komma att leda till 

intressanta följdfrågor. Tim May (1997) understryker att i semistrukturerade intervjuer är det 

forskaren som har ledarrollen i intervjun, samtidigt som intervjupersonerna får en möjlighet 

att fördjupa sig i frågorna och svara fritt på de frågor som ställs (May, 1997:150). I studien 

har vi utgått från en semistrukturerad intervjumetod. Det vill säga att vi lämnade även 

utrymme för följdfrågor och gav intervjupersonerna möjligheten att svara fritt på de frågor 

som ställdes. 

Nedan presenteras intervjupersonerna i en tabell där samtliga namn är fingerade (se avsnitt 

3.5): 

 

Linda 

34 år 

• Kvinna 

• Libanon 
(hemland) 

 

• Har bott i 
Ronna i 16 år 

 

• Föräldrarledig  

Abdo 

30 år 

• Man 

• Syrien 
(hemland) 

 

• Har bott i 
Ronna i 19 år 

 

• Arbetar på ett 
välkänt 
företag 

Fahmi 

43 år 

• Man  

• Turkiet 
(hemland) 

 

• Har bott i 
Ronna i 9 år 

 

• Driver ett 
eget företag 

Chamiram 

38 år 

• Kvinna 

• Libanon 
(hemland) 

 

• Har bott i 
Ronna i 17 år 

 

• Barnmorska 

Rima 

40 år 

• Kvinna 

• Turkiet 
(hemland) 

 

• Har bott i  
Ronna i 15 år 

 

• Drivet ett eget 
företag 
tillsammans 
med sin man 
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Vi valde att genomföra intervjuerna på Luna huvudbibliotek eftersom biblioteket ligger i 

Södertälje centrum och är därmed lätt för informanterna att ta sig till. Vi ville att intervjuerna 

skulle äga rum i en så neutral miljö som möjligt och ansåg att biblioteket var en lämplig plats. 

Informanterna intervjuades i ett enskilt rum på biblioteket med stängd dörr för att de skulle 

känna sig trygga och kunna tala fritt och öppet om sitt bostadsområde. Innan vi påbörjade 

intervjun informerade vi intervjupersonerna om de etiska aspekterna av studien för att öka 

känslan av trygghet. Därefter fick samtliga informanter läsa igenom det förberedda 

informationsbladet för att få en större förståelse av vad studien handlar om.  

För att inte förbise viktig information spelade vi in samtliga intervjuer samt skrev ner egna 

anteckningar. Varje intervju med respektive informant pågick i cirka 45 minuter. Vidare 

producerade vi data genom bearbetning och analys av det insamlade materialet. För att få 

fram vårt empiriska material har vi transkriberat intervjuerna (jfr Ahrne & Svensson, 

2011:25).  

3.2.1 Intervjuguiden 

Anne Ryen (2004) menar att vid mötet med informanterna bör en forskare använda sig av en 

intervjuguide. Det finns inte några tydliga förklarningar till hur en intervjuguide skall vara 

utformad. Det första steget innan en intervjuguide skapas är att bestämma vilken sorts studie 

man vill göra, samt vilka redskap som skall användas vid de olika faserna i studien. Det 

handlar med andra ord om att strukturera det som bör göras för att studiens undersökning skall 

bli genomförbar (Ryen, 2004:44). 

Anledningen till att vi utgick från en intervjuguide är att vi ville få struktur i våra intervjuer, 

samtidigt som vi inte ville förbise några punkter som kunde vara av betydelse för studien. Vi 

utformade därmed tre huvudteman med relevanta underfrågor. Dessa övergripande teman är: 

individens bakgrund, Ronna som bostadsområde samt hur Ronnabor förhåller sig till andras 

uppfattningar om sitt bostadsområde. Utifrån dessa teman skapade vi underfrågor, där den 

första intervjudelen handlade om bakgrundsfrågor om bland annat ålder, etnisk tillhörighet 

samt sysselsättning. Vidare behandlades frågor rörande individens bostadsmiljö, samt 

erfarenheter och åsikter om sitt område. Slutligen utformade vi frågor som handlade om hur 

Ronnabor förhåller sig till andras uppfattningar om deras område, exempelvis vilken bild 

deras vänner har på Ronna, och hur det kommer sig att de har en positiv respektive negativ 

bild av området (intervjuguide se bilaga 2). 
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Vi skapade därför en intervjuguide med frågor som utformades för att passa studiens syfte och 

valde att under intervjun följa intervjuguiden. Med dess stöd samlade vi enbart in de data som 

intresserade oss, det vill säga att inget utrymme lämnades för överflödig information. Vid 

genomförandet av varje intervju användes intervjuguiden som en checklista under samtalet. 

Anledning till detta var att vi inte ville förbise information som kunde vara betydelsefull för 

studien. Vid samtliga intervjuer har vi dock haft studiens frågeställningar i åtanke för att 

undvika obehövlig information.    

3.3 Induktiv - Deduktiv 

Vi vill här diskutera huruvida vår studie styrs av en induktiv eller deduktiv metod, med andra 

ord om studien är materialdriven eller teoridriven. I forskningsprocessen hävdar May (1997) 

att man ägnar sig åt empiriskt arbetet och datainsamling som antingen skildrar eller formar 

vår teoretiska ram och därmed gör det möjligt att skapa förståelse eller tolka våra 

observationer. May (1997) visar att detta kan uppnås genom två olika metoder: induktion eller 

deduktion. Induktion innebär att man studerar en specifik aspekt av samhällslivet för att sedan 

påvisa teorier från forskningsresultaten. Detta innebär med andra ord att empirisk forskning 

kommer före teorin, och utifrån de data man får försöker man artikulera teoretiska påståenden 

om det sociala livet. Till skillnad från induktion handlar deduktion om att teorin går före 

forskningen och styr insamlingen av data (May, 1997:47).                                                                                                                                                                  

I denna studie utgick vi ursprungligen från den deduktiva metoden, då vi hade teorierna 

sociala grupper - etablerade och outsiders samt rasifieringsteorin i åtanke. Utifrån det 

insamlade materialet fick vi en allmänbild av Ronna, vilket framstår som ett segregerat 

bostadsområde. Vidare har vi fokuserat på att belysa Ronnabors erfarenheter och upplevelser 

kring sitt bostadsområde. Efter erhållen empiri försökte vi med hjälp av dessa teorier skapa en 

förståelse av informanternas upplevelser om sitt bostadsområde. Rasifieringsteorin påvisar 

hur rasistiska föreställningar skapas, samt hur människor försummas utifrån fördomar om 

deras ”ras”, med andra ord hur människor negligeras på grund av deras bakgrund eller 

ursprung (Molina, 1997:53). Vi antog att denna teori skulle vara till hjälp för att förstå de 

empiriska data. Men efter erhållen empiri insåg vi att den inte var användbar, då ingen av 

intervjupersonerna hade varit utsatt för rasistiska föreställningar. Med denna utgångspunkt har 

vi istället ersatt denna teori med ett annat teoretiskt perspektiv, nämligen etniska gränser och 

enklaver, då denna är användbar vid analys av våra data. I och med detta har våra insamlade 

data tvingat oss använda oss av induktion, då vår teoretiska grund byttes tack vara fakta. Vi 
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har på så sätt utgått både från induktiva och deduktiva inslag i studien, vilket kallas abduktion 

(jfr Trost 2010: 37). 

3.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att den utförda mätningen är stabil och har inte påverkats av 

slumpinfluenser. En annan undersökning av andra forskare borde ge samma resultat; 

resultaten bör kunna upprepas. Med detta menas att samtliga intervjupersoner ska svara på 

samma frågor, att intervjuaren ställer frågorna på samma sätt, samt att likadana förhållanden 

ska råda. Reliabilitet handlar även om konstans i utförda mätningar, det vill säga att samma 

svar ska utvinnas vid en upprepande mätning av samma fenomen eller attityd (Trost, 

2010:131–132). Vi har i denna studie konstruerat liknande intervjufrågor som utgår från 

samma teman, i avsikt att förstärka reliabiliteten. Vidare har vi analyserat och jämfört de 

erhållna svaren för att säkerställa att intervjupersonerna tolkar frågorna likadant och att dessa 

frågor behandlar studiens område.  

Validitet handlar om giltighet, det vill säga att en uppställd fråga ska mäta det den är ämnad 

att mäta. Inom kvalitativa intervjuer strävar forskaren efter att förstå vad intervjupersonerna 

åsyftar (Trost, 2010:133). I studien strävar vi efter att förstå informanternas upplevelser kring 

boendesegregationen i Ronna. För att uppnå förståelsen beträffande hur Ronnabor upplever 

boendesegregationen i sitt bostadsområde hade vi på förhand utformat ett intervjublad (se 

bilaga 1) och en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjufrågorna har varit tydliga, lätta att förstå 

samt grundade på studiens frågeställningar. Detta innebär att vi i studien har strävat efter att 

undersöka det vi åsyftade att undersöka.  

3.5 Forskningsetiska principer 

Forskning har ett betydelsefullt utrymme i samhället då den påverkar samhällets- och 

individernas utveckling. Vetenskapsrådet (2002) redogör för två väsentliga krav inom 

forskningen, vilka ständigt ska ställas mot varandra. Det första kravet är forskningskravet som 

går ut på att det är av vikt att forskning bedrivs, att den ska studera viktiga frågor samt ha hög 

kvalité. Det andra kravet är individskyddskravet som beskyddar samhällets individer mot 

olämpliga inblick, som exempelvis i livsrelationer. Samhällets medlemmar får inte kränkas, 

förödmjukas eller utsättas för fysisk eller psykisk skada. För forskningsetiska principer är 

individskyddskravet en obestridlig utgångspunkt (Vetenskapsrådet, 2002:5). 
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Individskyddskravet disponerar fyra huvudkrav som ska uppfyllas vid en påbörjad studie. Det 

första kravet är informationskravet, som innebär att forskaren ska förklara syftet med sin 

studie till de berörda deltagarna. Forskare ska underrätta sina informanter och deltagare om 

hur projektet kommer att genomföras samt hur medverkandet kan avbrytas. Det andra kravet 

är samtyckeskravet, som innebär att deltagarna själva har rätt att avgöra om de ska delta i en 

undersökning. Innebörden av samtyckskravet är att forskaren ska erhålla samtycke från 

deltagarna samt informanterna. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, som konstaterar att 

alla uppgifter i en undersökning ska vara konfidentiella, det vill säga att obehöriga inte får 

tillträde till personuppgifter. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att alla 

insamlade data endast får användas i ett forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002:5). 

Vi har följt alla dessa forskningsetiska principer. Vi har strävat efter en hög kvalité på vår 

studie men samtidigt tagit hänsyn till individskyddskravet. Med detta menas att vi har 

informerat samtliga intervjupersoner om vad studien handlar om och på vilket sätt 

intervjuerna skulle genomföras. Vidare fick informanterna läsa igenom vårt informationsblad 

för att skapa en större förståelse kring hur intervjun skulle gå till. Vi frågade dessutom efter 

tillstånd att spela in intervjuerna och förklarade att detta enbart var av praktiska skäl för att 

inte förbise viktig information, men även för att vi ville fokusera och koncentrera oss på 

samtalet och inte på behovet av att föra anteckningar. Samtliga informanter gick med på att vi 

spelade in intervjuerna. Vi fick därefter samtycke av samtliga personer som deltog i 

undersökningen. Intervjupersonerna blev även informerade om att deras riktiga namn inte 

skulle användas och att ingen skulle få tillträde till deras personuppgifter. Informanter är med 

andra ord anonyma, det vill säga att både namn och kännetecken på dem har gjorts 

otillgängliga (jfr Trost, 2010:61). Utifrån etiska riktlinjer har informanterna ett fingerat namn. 

Detta innebär att all data kommer att behandlas konfidentiellt. Det sista kravet, nämligen 

nyttjandekravet, har respekterats, då de insamlade data endast har använts i forskningssyfte 

och kommer att raderas efter att uppsatsen har godkänts.                                                                                                                                

3.6 Förförståelse  

Inom forskningen är det viktigt att ta hänsyn till förförståelse. Thurén (2007) beskriver att 

förståelse inte enbart handlar om att förstå verkligheten utifrån våra sinnen. Det som verkar 

vara ett sinnesintryck präglas också av en slags tolkning, vilket många gånger är omedvetet. 

Alla processer som sker i vardagslivet, såsom upplevelser, synen på saker och ting, samt 

tankar har utgångspunkten i en förförståelse. Förförståelse kan vara ett sätt för individen att 
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förstå ny data och tolka omvärlden, samtidigt som den också kan skapa missförstånd. På så 

sätt kan förförståelse delas in i två skilda aspekter, det vill säga att den sanna aspekten ses 

som en förkunskap och den felaktiga aspekten ses som en fördom (Thurén, 2007:60–62). 

Vi är medvetna om att denna undersökning kommer att vara påverkad av de förkunskaper 

som vi har samlat in under vår studietid och under livets gång. Vi har också en förförståelse 

av vilka bakomliggande faktorer som kan orsaka boendesegregation i ett område. Med tanke 

på att även en av författarna bor för närvarande i Södertälje, och har tidigare bott i Ronna, har 

hon förkunskaper och erfarenheter av Ronna som bostadsområde. Vidare har vi tagit hänsyn 

till att informanternas erfarenheter och upplevelser kring sin hemort inte behöver likna våra. 

Vi har därmed undvikt att låta våra åsikter påverka informanterna. Vid intervjugenomförandet 

har vi av dessa skäl försökt att förhålla oss så öppna som möjligt. 

4. Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som vi har valt att använda oss av ligger nära vår studie och behandlar 

hur ”förortsinvånare” upplever sitt bostadsområde samt hur omgivningen påverkar 

förortsinvånarnas identitet och syn på sig själva. Vidare redogör tidigare forskning för hur 

bostadssegregationen har förändrats över tid. 

4.1 Förort och identitet   

Elisabeth Lilja (1999) hävdar att det är många som har bott och som fortfarande bor i förorten 

för vilka förorten har kommit att bli en hembygd. Trots detta hade den alltid blivit kritiserad, 

alltsedan folkhemmets första förort Traneberg. I samband med miljonprogrammet påbörjades 

kritiken, då utvecklades en negativ bild av förorten som den aldrig återhämtat sig ifrån. Det 

motsägelsefulla är att de som bor i förorten och i miljonprogramsområden har tillskrivit sig 

förorten som sin hembygd och känner ett band till sitt område. Det är i förorten som 

identiteten skapas och som vardagen blir betydelsefull, då det är faktiskt där man bor. Lilja 

(1999) ställer grundläggande frågor om förorten i sin studie, som handlar om hur det är att 

leva och bo där. Författaren intervjuar invånare i ”Stockholmsförorter” från olika 

planeringsperioder, bland annat från Årsta, Husby, Hammarbyhöjden och två kvarter i Södra 

stationsområdet. I intervjun berättar informanterna om hur de upplever sin boendemiljö (Lilja, 

1999:5). 
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Lilja (1999) undersöker i sin studie hur boende i Husby upplever sitt bostadsområde och 

kommer fram till att grannkontakterna är sällsynta, även om de flesta i området är bekanta 

med varandra. De som har bott länge i området upplever att avståndet till andra boende har 

ökat, då skiljelinjen mellan privat/offentlig går nu vid den egna dörren, tidigare gick den vid 

gården. De framsteg som har gjorts i de olika områdena verkar inte betyda särskilt mycket. 

Husby ingår i Stockholmsstads så kallade ytterstadssatsning. Motivet till denna satsning är att 

Husby beskrivs som en ”utsatt förort”. Lilja (1999) belyser att i intervjuerna framkom det att 

invånarna är oroliga över Husbys framtid och de berättar att den bestäms av vilka arbeten som 

kommer att utföras. Ytterstadssatsningen har likväl visat att det finns många drömmar och 

idéer om vad som kan förbättras (Lilja, 1999: 78). 

Vidare hävdar Lilja (1999) att både den fysiska och den sociala världen spelar en stor roll för 

vårt identitetsskapande. Det som omvärlden förmedlar påverkar människors identitet samt hur 

vi ser på oss själva. Vidare menar författaren att konflikter uppstår på grund av relationer 

mellan människa och omgivning, att synliggöra omvärldens mening för individens 

identitetsskapande kan leda till att bedöma denna process utifrån omgivningens budskap. I 

den fysiska omgivningen söker människor kontexter och konstruerar föreställningar om sig 

själva och sin miljö. Dessa uppfattningar kan bidra till känslor som sammankopplas med 

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

föreställningar. Vidare menar författaren att dilemmat med detta uppkommer när 

förortsinvånarna har som mål att känna en stolthet över sitt område som dock inte stämmer 

överens med omgivningens föreställningar, då dessa baseras på negativa uppfattningar (Lilja, 

1999: 78).  

Liljas (1999) studie tar upp dilemmat om hur den stigmatiserade förorten kan påverka 

invånarnas identitetsskapande. Hon lyfter även fram dess invånares upplevelser av sitt 

bostadsområde. Denna studie är relevant för vår, eftersom vi undersöker hur Ronnabor 

upplever sitt bostadsområde, samt hur de förhåller sig till andras uppfattningar och 

föreställningar om deras område. Emellertid belyser vi till skillnad från Lilja (1999) även 

boendesegregationen i förorten ur ett boendeperspektiv, därför har vi valt att komplettera 

tidigare forskning med Molinas (1997) studie, om etnisk boendesegregation i folkhemmet.  
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4.2 Etnisk boendesegregation i folkhemmet 

Syftet med Irene Molinas (1997) avhandling är att placera bostads- och segregationsfrågan i 

ett historiskt svenskt perspektiv i form av en analys av ideologier som präglat uppfattningar 

om boendet, det svenska folkhemmet och ”de andra” under 1900-talet. 

En uppmärksammad del i Molinas (1997) avhandling ägnas åt Uppsala, vars etniska 

boendesegregering analyseras i en av Uppsalas förorter, Gottsunda. Denna förort har sedan 

1970-talet fått ett dåligt rykte om att vara ett ”problemområde”. Gottsunda byggdes under 

miljonprogramstiden och skulle bli en bostadsbristbekämpning, men också ett 

människovänligt bostadsområde och en förebild i modern stadsplanering. Men Gottsunda blev 

inte riktigt den fridfulla miljön som dess tekniker hade planerat för. De nybyggda 

lägenheterna i norra och södra Gottsunda var svåra att hyra ut och de lediga lägenheterna 

fylldes med personer som skrivits ut från den psykiatriska vården i både Uppsala och 

Stockholms län. Därefter flyttade invandrarna in, vilket i sin tur ledde till att svenska familjer 

så småningom började lämna området (Molina, 1997:145–146). 

Molina (1997) utförde i sin studie djupintervjuer med invandrade Gottsundabor, där syftet var 

att belysa deras lokala erfarenheter och syn på sitt bostadsområde. Författaren hävdar att 

kvalitativa intervjuer om Gottsundabornas erfarenheter och uppfattningar om det egna 

boendet bedöms som en lokal kunskap, då hon menar på att de inblandade själva är den mest 

trovärdiga informationskällan. Vidare klarlägger hon att omgivningens föreställningar om 

förortsområden skiljer sig från invånarnas upplevelser (Molina, 1997:147). I enlighet med 

Molina fokuserar vi på intervjusubjektens egna utsagor, där Ronnabor själva berättar om sina 

upplevelser och erfarenheter av sitt bostadsområde.  

Molina (1997) visar dessutom att det finns en dold och säkerligen omedveten diskriminering 

inpräglat i människors uppfattningar och tolkningar om förorter (Molina, 1997:147). Hur ett 

område som Ronna och alla dess invånare kan stigmatiseras är ett exempel på detta. 

Konsekvenserna för invånarna i ett förortsområde där olika stigmatiserande representationer 

sprids via media och traderas muntligt dessutom, som enskilda människors åsikter, kan leda 

till gränsdragningar mellan olika områden och skapa Vi/De gränser. Vidare är det inte särskilt 

viktigt att veta precis vilka som är Vi och vilka som är De, utan det intressanta är hur 

representationer av rummet kan generera sociala rum och ge dessa föreställningar konkreta 

uttryck. De boendes och medias resonemang, och olika typer av gränsdragningar är viktiga 

aspekter i tilldelningen av beteckning förort som ska identifieras i den rasifierade staden. 
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Molina (1997) kritiserar i sin avhandling kulturellt grundade motiveringar av etnisk 

boendesegregering, att den etniskt fördelade staden beror på invandrade befolkningens egna 

bostadsval (Molina, 1997:147).  Författaren söker istället motiveringar i den institutionella, 

den ekonomiskt materiella samt i det ideologiska fältet. Slutligen kan det konstateras att 

stigmatisering och diskriminering som underlag för uppfattningar om ”rasskillnader” påverkar 

både bostadsområden och dess invånare. Tidigare forskning om stigmatiserade förorter och 

deras invånare påvisar att ett stigma och omgivningens negativa uppfattningar av området kan 

påverkar individens identitet, på så sätt att exempelvis mediabilden, eller arbetskollegornas 

uppfattningar av ens bostadsområde påverkar individen (Molina, 1997:218).   

Till skillnad från Liljas (1999) och Molinas (1997) undersökningar har vi i vår studie enbart 

fokuserat på att undersöka hur invånare i Ronna upplever sitt bostadsområde, samt hur de 

förhåller sig till andras uppfattningar om sitt område. Avsikten har också varit att belysa 

boendesegregationen ur de boendes perspektiv. Vårt bidrag till forskningsläget är att vi 

granskar de boendes erfarenheter i ett speciellt bostadsområde, Ronna, där en etnisk 

folkgrupp, nämligen assyrier/syrianer, är dominerande. Vi har i och med detta enbart 

koncentrerat oss på hur Ronnabor upplever sitt bostadsområde och på hur andra faktorer, 

såsom andra människors uppfattningar, påverkar dem. Vi försöker med andra ord att få en 

helhetsbild av den dominerande gruppens upplevelser och lägger inte enbart fokus på en 

aspekt. 

5. Teoriram och centrala begrepp  

I denna studie utgår vi från två teorier som har visat sig vara användbara vid analysen av 

intervjumaterialet. Det första teoretiska perspektivet som vi har valt att använda oss av är 

teorin om sociala grupper- etablerade och outsiders, av Charles Westin (2010) och Norbert 

Elias & John L. Scotson (2010). Denna teori har hjälpt oss att skapa förståelse beträffande 

gruppindelningarna i samhället mellan ”vi” och ”dem”. Vidare har vi valt att komplettera 

teorin med ett teoretiskt perspektiv om etniska gränser och enklaver, av Yu Zhou (1998) och 

Jimy M Sanders (2002). Både teorin om sociala grupper- etablerade och outsiders, och det 

teoretiska perspektivet om etniska gränser och enklaver, är verktyg för att förstå hur sociala 

konstruktioner skapar olika mekanismer i samhället. Med tanke på att vår studie utgår från de 

boendes perspektiv i stadsdelen Ronna, och behandlar Ronnabornas egna upplevelser och 
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erfarenheter av sitt bostadsområde, är det av vikt att belysa de olika sociala mekanismer som 

finns där och hur de verkar.  

5.1 Sociala grupper - etablerade och outsiders 

Detta avsnitt inleds med en presentation av Westins (2010) teori om identitetsskapandet och 

hur sociala grupper uppstår. Därefter utvecklas denna teori med stöd av Elias & Scotsons 

(2010) teoretiska perspektiv om hur gruppindelningar skapas i samhället. Ovan nämnda 

författare redogör för bakomliggande orsaker till hur folkgrupper delas in i ”vi” och ”dem”.  

Westin (2010) ger en redogörelse för begreppet interetniska relationer där identitets dynamik 

och identitetsprocesser står i fokus. Interetniska relationer handlar om ett brett spektrum av 

möten mellan personer och grupper av olika ursprung, som äger rum i dagens samhälle. 

Westin (2010) lägger tonvikt på de problematiska dimensionerna av dessa relationer som 

bidrar till olika aspekter av social exkludering, såsom diskriminering, segregation, ojämlikhet, 

och orättvisa. Interetniska relationer omfattar även processer för social inkludering som bland 

annat avser att främja assimilation och integration. (Westin, 2010:9). 

Westin (2010) menar att etnicitet är ett omfattande begrepp som karakteriserar människans 

förståelse av sig själv som del av ett kollektiv, det vill säga att etnicitet är en kollektiv 

identitet. Etnicitet är inte en egenskap hos den enskilde utan det kännetecknar en viss typ av 

grupprelationer (Westin, 2010:13). Att skapa förståelse kring sin identitet är en känslomässig 

process för den enskilde men även för de andra personerna i gruppen. Processen handlar om 

känslan av tillhörighet bland människor med gemensamma traditioner, språk och i vissa fall 

också territorium. Denna process medför att majoritetsbefolkningen tillskriver etnicitet till 

minoritetsbefolkningen (Westin, 2010:11). Etnicitet har även gemensamma drag med 

kategorier som klass och kön, vilket i sin tur begränsar handlingsprocesser i sociala 

situationer (Westin, 2010:14). 

Westin (2010) klarlägger att social ojämlikhet syftar till kulturella skillnader då etnicitet 

handlar om identitet, en gemensam kultur och ett gemensamt ursprung. Människor i den 

dominerande socioekonomiska ställningen tillskriver etnicitet till de andra, det vill säga till 

folkgrupper som innehar den underordnade socioekonomiska ställningen. Vilket i sin tur 

tenderar att leda till att de andra stämplas som ett problem (Westin, 2010:11). 



  21 

Westin (2010) redogör för processen som leder till att en grupp människor med olika normer, 

seder och identiteter ska anpassas till en viss maktstruktur och territorium, det vill säga att 

ingå i en ”nation”. Det finns två grundläggande strategier för nationsbyggandet: anpassa 

territorium och gränser för att bilda nation, alternativt förändra människor för att de ska 

anpassa sig till det bestämda territoriet. Nationsbyggandet innebär med andra ord att bilda en 

nation eller ett folk, med en gemensam nationell identitet, ur en mängd olika lokala eller 

regionala identiteter, som, till exempel, etniska och språkliga. Social exkludering, folkmord 

och utvisning har varit element inom processer av nationsbyggande (Westin, 2010:17). För att 

tydliggöra hur en indelning av sociala grupper skapas i samhället presenteras nedan Elias och 

Scotsons (2010) studie om etablerade- och outsiders-grupper. 

En undersökning av Elias och Scotson (2010) har utförts i en arbetarförort i mellersta 

England, vilken författarna betecknar som ”Winston Parva”. Denna ort består av tre områden, 

eller zoner, som enligt invånarna anses vara skilda från varandra. Invånarna som bodde i zon 

1 tillhörde medelklassen. I zon 2 och 3 bodde invånare som tillhörde arbetarklassen. Zon 2 

utgjordes av de gamla familjerna som kände samhörighet med varandra och som hade bott i 

området under två eller tre generationer. Zon 3 bestod av nyinflyttade familjer från London. 

Författarna lägger fokus på framför allt relationerna mellan invånarna i zon 2 och 3, det vill 

säga på de gamla, etablerade familjerna och de nyinflyttade, outsiders familjerna. Det fanns 

inga synliga skillnader mellan stadsdelens områden, såsom kulturella eller etniska skillnader. 

Men det fanns dock ett gemensamt drag i zon 1 och 2, där invånarna betraktade sitt 

bostadsområde samt sig själva som bättre än invånarna i zon 3 (Elias & Scotson, 2010:10).  

Invånarna i zon 1 och 2 såg de nyanlända som ett hot mot deras levnadssätt och värderingar, 

och mot deras etablerade normer. För att bekräfta sin identitet och visa maktöverlägsenhet har 

de etablerade grupperna utestängt nykomlingarna från många sociala arenor, som exempelvis 

från lokala organisationer. För att bevara maktöverlägsenheten och framstå som ideal har de 

etablerade grupperna tillskrivit negativa egenskaper om nykomlingarna. Den etablerade 

gruppen kunde behålla sin makt genom en stark inre familjesammanhållning som hade pågått 

under flera generationer. En sådan sammanhållning kunde inte påträffas bland 

nykomlingarna, då de var främmande för både gamla invånare i zon 1 och 2, samt för 

varandra (Elias & Scotson, 2010:30–31).  

Den etablerade gruppen har haft ett gemensamt förflutet, vilket med tiden hade övergått till 

skapandet av en gemensam framtid. Detta innebär att de tillsammans har genomgått en 
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grupprocess och genom åren skapat en uppsättning av attityder, minnen och dylikt. Dessa 

drag har skapat gränser för tillhörighet, för en ”vi-känsla” bland gruppmedlemmarna (Elias & 

Scotson, 2010:50).  

Elias och Scotson (2010) förklarar att tillhörandet till en vi-grupp har starka påföljder, som att 

kontinuerligt se ”de andra” som inte tillhör ens grupp som ett hot och ett angrepp mot vi-

bilden och vi-idealet. Med en vi-bild och ett vi-ideal menas att individens vi-bild skapas 

genom en gruppidentifiering och därefter medverkar till framställningar av vi-idealet. 

Medlemmarna i den etablerade gruppen betraktade sig själva som idealet, samtidigt som 

nykomlingarna saknade tillhörighet till denna grupp, kunde de inte tillhöra idealgruppen 

(Elias & Scotson, 2010:54). För att kunna bevara sin maktställning i området samt avskärma 

sig från ”de andra”, utsattes nykomlingarna för stigmatisering och förödmjukelse. De 

etablerade grupperna har därför använt sig av skvaller, där de positiva ryktena tilldelades dem 

själva och de negativa ryktena riktades mot outsiders-gruppen. Eftersom de etablerade 

grupperna hade en god sammanhållning kunde dessa negativa rykten spridas och överleva i 

århundraden (Elias & Scotson, 2010:58). 

Gruppindelningen i ”vi” och ”dem” fortsatte till följd av den inre sammanhållningen som de 

etablerade grupperna hade skapat genom åren, samt genom den positiva respektive negativa 

inverkan som i sin tur formade medlemmarnas identitet. Elias och Scotson (2010) beskriver 

ett exempel på förödmjukelsen mellan grupper i Indien, där invånarna i en indisk by som inte 

tillhörde något kast, det vill säga kastlösa människor, tvingades att ta av sig skorna vid 

passering av kasthinduernas gator. Genom att bära skorna blev denne en märkvärdig person, 

vilket kastlösa människor inte var (Elias & Scotson, 2010:58).  

Sammanfattningsvis handlar teorin om sociala grupper - etablerade och outsiders om en 

maktkamp mellan två grupper. Från ena sidan försöker den etablerade gruppen bevara sin 

maktposition i området och från den andra sidan försöker nykomlingar förbättra sin ställning i 

trakten. Genom maktkampen har det uppstått tydliga gränser mellan grupperna där 

identitetsdefinitionen samt gruppens ställningstagande har bekräftats. Med en god 

sammanhållning samt genom att den etablerade gruppen var välintegrerad i området har de 

lyckats vidhålla sin makt. Nykomlingarna hade dock ingen kännedom om regionen, vilket 

försvagade deras position i området. Westin (2010) och Elias & Scotson (2010) redogör med 

andra ord för identitetsskapandet och hur gruppindelningar kan uppstå i området. Med hjälp 

av denna förklaring vill vi skapa en förståelse för faktorerna som har lett till att stadsdelen 



  23 

Ronna har utvecklats till ett etniskt segregerat område. Elias och Scotson (2010) redogör dock 

inte för vilken roll etnicitet har för gränsskapandet. Vi har därför valt att komplettera vår 

teoretiska ram med ett ytterligare teoretiskt perspektiv, hur etniska gränser och enklaver 

skapas i samhället. 

5.2  Bortom etniska gränser och enklaver   

Som tidigare nämnts redogör Westin (2010) och Elias & Scotson (2010) för gruppindelningar 

mellan ”vi och dem” i samhället. Vidare har det också varit av vikt att skapa förståelse för hur 

etniska gränser och enklaver uppstår i samhället. Sanders (2002) belyser att ett pluralistiskt 

samhälle utmärks av förekomsten av flera olika kulturer och religioner. Det pluralistiska 

samhället leder till att människor lägger fokus på sociala nätverk, såsom olika etniska grupper 

och deras sociala kapital. Det sociala nätverket är mest användbart bland medlemmarna i den 

etablerade gruppen, då dessa ger begränsade resurser utåt till andra grupper i samhället, 

samtidigt som det genereras värdefulla resurser för bruk inom den etniska gruppen. Slutna 

etniska gränser kan skydda dessa resurser genom att bevara deras bruk för sina 

gruppmedlemmar. Men när användbara resurser skapas blir etniska gränser mer glesa, 

exempelvis vid tillgång till arbete för individer utanför gemenskapen (Sanders, 2002:347).  

Sanders (2002) menar att människor som har ursprung i andra länder fortsätter ibland att 

identifieras som outsiders i termer av deras utländska ursprung, medan de etablerade 

grupperna kan själva identifiera sin grupptillhörighet. Således är etniska identiteter flytande 

över sociala sammanhang och tidsrum. Etniska skillnader sammanfaller ibland med rumslig 

segregation och även med de sociala konstruktionerna av ”rasidentitet” i det mottagande 

samhället. Vidare kan ”rasskillnader” förstärka den etablerade gruppens självidentifiering, 

samtidigt som ”outsiders-gruppen” erkänner skillnaderna mellan den etablerade och sin egen 

grupp. I brist på kunskap om olika grupper i ett samhälle skapas föreställningar om etniska 

skillnader jämfört med den andra gruppen. Med detta menas att de etablerade stärker sin 

sociala position och därmed även sin självidentitet, samtidigt som outsiders-gruppen 

accepterar olikheter mellan sin grupp och den etablerade gruppen. Till följd av detta ökar 

risken för en begränsad interaktion mellan grupperna, vilket i sin tur kan leda till att 

stereotyper skapas, med andra ord att negativa föreställningar gentemot andra grupper kan 

uppkomma (Sanders, 2002:328). 

Sanders (2002) menar att ”rasföreställningar” och rumsligt segregerade områden inte 

nödvändigtvis är element som skapar etniska gränser, men när en eller båda av dessa element 
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uppstår i en social kontext, kan de spela en viktig roll i upprätthållandet av gränserna. Etniska 

gränser är ett mönster av sociala interaktioner som ger upphov till och förstärker de etablerade 

gruppmedlemmarnas självidentifikation samt outsiders genom bekräftelsen av olikheter 

mellan den etablerade och sin egen grupp. Sanders (2002) definierar etniska grupper på olika 

sätt, men lägger dock tonvikten på de kulturella och de geografiska faktorerna. Den kulturella 

faktorn är en social konstruktion som omfattar de erkända skillnaderna mellan de sociala 

grupperna i både kulturella föreställningar och praxis. Men de sociala grupperna erkänner 

dock inte nödvändigtvis att kulturella uppdelningar finns. Den geografiska faktorn används 

för att definiera en folkgrupp och åsyftar till det geografiska och sociala ursprunget (Sanders, 

2002:328). 

Zhou (1998) förklarar att etniska samhällen som ”Chinatown”, ”Little Italy”, ”Little Havana” 

och ”Koreatown” har sedan länge varit välavgränsade delar av det amerikanska urbana 

landskapet. Ovan nämnda områden är inte enbart bostadsområden för sina invånare utan 

identifieras även som viktiga arbetsplatser för deras verksamheter. Därefter är det av vikt att 

definiera begreppet invandrarenklaver, som handlar om att invandrargrupper koncentrerar sig 

på en avgränsad geografisk plats och bildar olika företag som vänder sig huvudsakligen till 

sina egna etniska grupper/marknader. Dessa företag kan även vända sig till den allmänna 

befolkningen. En stor andel av arbetskraftsinvandringen arbetar huvudsakligen i företag som 

ägs av andra invandrare (Zhou, 1998:229). Tillväxten av etniskt homogena företagande är ett 

huvudresultat av ekonomiska åtgärder som är inbäddade i etniskt grundade sociala relationer. 

För de människor som inte kan få ett bra arbete på grund av språksvårigheter, brist på 

humankapital eller andra orsaker, är egenföretagandet många gånger ett tilltalande alternativ, 

även om egenföretagandet innebär vanligtvis ett ansträngande arbetsscheman utan ekonomisk 

trygghet (Sanders, 2002:348). Zhou (1998) menar att på grund av bland annat 

språksvårigheter kommer etniska företag att vända sig till de företag som ägs av människor 

med samma etniska ursprung. Detta mönster påträffas i synnerhet när etniska medlemmar har 

invandrarbakgrund (Zhou, 1998:229).  

Språksvårigheter, kulturella och institutionella hinder, även inkomstbegränsningar, leder till 

att det blir svårare för etniska företagare att ha tillträde till producenttjänster. Svårigheterna 

med att få tillgång till banklån i minoritetsområden är ett exempel av problemen som bemöter 

minoritetsgrupper i samhället (Zhou, 1998:232). Under sådana omständigheter bildar ett 

gemensamt språk och kultur ett band som ligger bakom det omfattande etniska nätverket. 

Social isolering samt diskrimineringen som invandrargrupper har utsätts för stärker ytterligare 
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banden mellan dessa medlemmar (Sanders, 2002:348). Etniskt ägda företag har en stark 

anknytning till den egna folkgruppen och erbjuder därmed tjänster inom denna krets. I Zhous 

(1998) undersökning framkommer det exempelvis att Kinesiska banker i Los Angeles har 

bättre kännedom om vinstmarginaler och risker med potentiella låntagare. I och med detta kan 

de förutse avkastningen på sina investeringar med hög säkerhet och precision, då de har en 

förbindelse till sina ursprungsländer och på så sätt har kontakter med exempelvis bankerna där 

(Zhou, 1998:241). 

Avslutningsvis kan det konstateras att bevarandet av den etniska identiteten innebär att 

individen själv identifierar sig som hemmahörande inom en viss grupp. Självidentifieringen 

kan i sin tur leda till att den etniska identiteten kan vara en permanent del av den egna 

personliga identiteten. Graden av etniska gränser samt styrkan av etnisk identitet vilar på 

kapaciteten som bildas inom det etniska nätverket, då resurser erbjuds gruppmedlemmarna för 

att främja den etniska gemenskapen. Med tanke på att syftet med vår studie är att belysa 

boendesegregation i stadsdelen Ronna ur de boendes perspektiv är det också av vikt att skapa 

en förståelse för hur Ronnabor själva identifierar sig inom sitt bostadsområde. 
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6. Resultat och Analys 

6.1 Analysmetod 

Inom den kvalitativa metodologin finns olika analysstrategier för forskaren vid analys av 

datamaterial. De strategier som vi har utgått ifrån när vi analyserade informanternas svar är 

meningskategorisering och meningstolkning, då dessa är lämpliga för denna studie. 

Meningskategorisering går ut på att dela in intervjumaterialet i olika teman. Med detta har vi 

delat in informanternas erhållna svar i positiva respektive negativa upplevelser om sitt 

bostadsområde. Detta görs för att skapa struktur och kunna reducera informationsinnehållet 

till en mer övergripande framställning av det insamlade materialet. Meningstolkning handlar 

om att fördjupa sig och tolka insamlad data, samt att skapa förståelse kring uttalande och de 

viktiga aspekterna som framkommit under intervjun. Vi tolkade informanternas berättelser om 

sitt bostadsområde för att sedan, med hjälp av utvalda teoretiska perspektiv, finna förståelse 

för intervjupersonernas erhållna svar (Larsson, 2005:106).  

6.2 Ronnabors upplevelser av sitt bostadsområde 

Resultatet av vår studie påvisar att samtliga informanter är positivt inställda till sitt 

bostadsområde. De beskriver hur fördelen med att ha sin familj och släkt i området ökar 

känslan av gemenskap, trygghet och tillhörighet. Intervjupersonerna tillhör samma 

minoritetsgrupp i Sverige, har samma bakgrund och delar samma kultur. De upplever sitt 

bostadsområde som ett tryggt och lugnt område att bo i. Vidare berättar informanterna att 

Ronna inte skiljer sig från andra bostadsområden, då det är fint, trevligt och barnvänligt. Men 

samtidigt menar de att på grund av allmänhetens negativa uppfattningar om Ronna, känner de 

ett behov av att ständigt försvara sitt bostadsområde och förklara för människor att 

verkligheten i stadsdelen skiljer sig från deras negativa upplevelser. Följande citat belyser 

detta:   

Här känner jag mig hemma. De flesta känner varandra, talar samma språk […] 

Jag stortrivs här och upplever Ronna som ett tryggt bostadsområde […] Eh mitt 

Ronna skiljer sig från folks negativa uppfattningar […] Ofta får jag förklara för 

mina arbetskollegor att Ronna inte är ett otryggt och dåligt bostadsområde, som 

de tror (Chamiram).  
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Informanterna berättar att i Ronna finns människor med olika socioekonomisk status och 

förklarar att det finns arbetslösa och bråkiga ungdomsgäng, samtidigt som det finns 

högutbildade människor och många företagare. Detta exemplifieras i nedanstående citat:  

Det bor inte enbart lata och arbetslösa invandrare i Ronna som är i behov av 

socialbidrag, som alla tror. Här bor människor som är alltifrån undersköterskor, 

lokalvårdare till lärare […] Det finns också framgångsrika akademiker, 

ingenjörer, projektledare samt stenrika företagare (Fahmi).  

Vidare hävdar informanterna att Ronna under de senaste åren har blivit lugnare, i och med att 

kriminaliteten har minskat. De berättar att bara för några år sedan förekom oroligheter i 

området med bland annat bilbränder och ungdomar som var ute sent på kvällarna och förde 

oväsen. Idag anser intervjupersonerna att bostadsområdet har blivit betydligt säkrare efter att 

ett poliskontor öppnades i området:  

Efter våldsamma händelser i området öppnades ett poliskontor, vilket gjorde att 

ungdomarna mötte poliser och förtroendet för dem stärktes, samtidigt som 

attityden förändrades […] Kriminaliteten har minskat och det har blivit lugnare i 

Ronna (Abdo).  

Informanterna upplever Ronna som ett eget samhälle i sig. Med detta menar de att det finns en 

tydlig självorganisering och sammanhållning bland majoritetsbefolkningen, det vill säga 

bland assyrier/syrianer. Folkgruppen har bland annat utformat sina egna fotbollslag, Tv-

kanaler, festlokaler, egna kyrkor, och även andra verksamheter, såsom livsmedelsbutiker. 

Vidare menar de att assyrier/syrianer är en etablerad grupp i Ronna som stortrivs, och som 

känner en stark gemenskap för varandra. Att bilda gemenskap bland gruppmedlemmarna har 

varit en långvarig process för assyrier/syrianer, som kan spåras från deras ursprungsländer till 

rådande bostadsförhållanden. Denna process som intervjupersonerna har varit med om utgörs 

av både positiva och negativa minnen, där de negativa minnesbilderna förknippas med 

förföljelser och folkmord från sina ursprungsländer. Det positiva i denna process är samtidigt 

att dessa människor känner varandra och på så sätt har skapat en stark gemenskap med 

varandra: 

Ronna är vårt lilla samhälle […] Asså, de flesta känner varandra, har samma 

kultur och traditioner. Vi har vår lilla kyrka, ”syrianska” livsmedelsbutik […] 

Jag känner mig hemma i Ronna, jag trivs verkligen där (Rima).      
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Med tanke på att assyrier/syrianer har ett gemensamt förflutet, har varit med om förföljelser 

och folkmord, delar de också samma bakgrund och har en djup förståelse för varandra 

(Södertälje kommun, 2007). Westin (2010) och Elias & Scotson (2010) redogör för 

gruppindelningar i samhället mellan ”vi och dem”, det vill säga mellan de sociala grupperna - 

etablerade och outsiders. Vi-gruppen har en stark inre sammanhållning som har funnits i 

denna grupp under flera generationer. Att tillhöra en vi-grupp innebär att alla som saknar 

tillhörighet är ”de andra”. Till skillnad från vi-grupper saknar de-grupperna en inre 

gemenskap och kan därför inte bilda en hållbar gruppidentitet (Elias & Scotson, 2010:58; jfr 

Westin, 2010:11,13,14). I enlighet med Westins (2010) och Elias & Scotsons (2010) 

teoretiska utgångspunkter om sociala grupper - etablerade och outsiders har assyrier/syrianer 

skapat en stark sammanhållning och därmed bildat en stark vi-grupp i Ronna. Samtliga 

informanter uppger att man kan klara sig med sitt hemspråk i området och att de känner ett 

starkt band till varandra. Med tanke på att de också har gått igenom samma tragiska händelser 

i sina ursprungsländer och bland annat förlorat anhöriga har de en djup förståelse för 

varandra. Intervjupersonerna betonar också att de upplever en stark känsla av 

grupptillhörighet i Ronna, då majoriteten av invånarna i området talar samma språk och delar 

samma kultur, religion och tradition. Samtliga informanter berättar att de boende i området 

har kommit nära varandra och känner en trygghet av att vara bland medlemmar av sin egen 

folkgrupp. I och med detta menar de att assyrier/syrianer är en väletablerad grupp i Ronna 

som även har skapat en stark vi-grupp. Men detta mönster, påstår informanterna, påträffas 

endast i några delar av Södertälje, främst i Ronna och Hovsjö, då invånarna i dessa områden 

tillhör samma etniska folkgrupp och känner därmed gemenskap och tillhörighet bland 

människorna där. I samhället och världen i övrigt känner intervjupersonerna sig emellertid 

utanför och därmed som de-gruppen. Med detta menar de att trygghet, gemenskap och 

tillhörigheter saknas utanför deras bostadsområde: 

Jag känner mig hemma i Ronna bland mitt folk, vi har blivit som en familj och 

där blir jag respekterad och accepterad för den jag är […] Tyvärr känner jag inte 

så i övriga samhället. I Ronna känner jag mig som en medborgare, men därute är 

jag en invandrare (Chamiram).   

Westin (2010) och Elias & Scotson (2010) berättar att den goda sammanhållningen bland vi-

grupperna har bidragit till att de etablerade grupperna kan bevara sin maktställning inom ett 

område. För att bevara maktställningen använder dessa grupper sig av bland annat skvaller, 

förödmjukelse och stigmatiseringar av de andra (Elias & Scotson, 2010:58; jfr Westin, 
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2010:9,11). I intervjuerna framkom det att den etablerade gruppen i Ronna, assyrier/syrianer, 

avgränsar sig från de andra grupperna, nämligen minoritetsbefolkningen i Ronna. I motsats 

till Elias och Scotsons (2010) studie har denna avgränsning inte på något sätt ett 

förödmjukande eller stigmatiserande syfte (jfr Elias & Scotson, 2010:58; Westin, 2010:11). 

Utan assyrier/syrianer isolerar sig från andra folkgrupper i Ronna enbart för att de inte har 

någon anknytning, samt känner ingen gemenskap med eller tillhörighet till andra grupper i 

bostadsområdet:   

Visst jag är syrian […] Men jag har aldrig tänkt på att andra folkgrupper som 

bor i Ronna, som exempelvis somalier är på något sätt mindre värda, men man 

umgås inte […] (Linda).  

Min granne som bor mittemot mig är finsk och hon bodde där redan innan jag 

flyttade in […] Vi typ bara hälsar på varandra, men aldrig har varken jag eller 

hon bjudit på en kopp kaffe (Rima). 

Med tanke på att assyrier/syrianer saknar ett eget land, anser intervjupersonerna att Ronna har 

blivit deras egna ”lilla nation”, där de har öppnat verksamheter som är inriktade till deras 

folkgrupp i Södertälje, såsom assyriska/syrianska föreningar och livsmedelsbutiker. I enlighet 

med Westins (2010) och Elias & Scotsons (2010) beskrivningar har denna folkgrupp skapat 

en inre sammanhållning i Ronna (jfr Elias & Scotson, 2010:58; Westin, 2010:17). Vidare 

framkom det i intervjuerna att trots att assyrier/syrianer saknar ett socialt umgänge med andra 

minoritetsgrupper, stigmatiserar de inte andra minoritetsgrupper som finns i bostadsområdet. 

Sammanfattningsvis påvisar denna del av studien att de boende i Ronna trivs bra i och är 

positivt inställda till sitt område. Informanterna känner trygghet samt upplever en stark känsla 

av gemenskap och tillhörighet där. De har dock ingen större anknytning till andra folkgrupper 

i Ronna, då de inte upplever gemenskap med dem. Vidare menar intervjupersonerna att Ronna 

är en ganska liten stadsdel där de flesta känner och respekterar varandra. De beskriver att 

deras bostadsområde inte skiljer sig från några andra områden, då det är ett fint, trevligt och 

barnvänligt. Resultatet påvisar att informanterna upplever Ronna som ett samhälle i sig, där 

assyrier/syrianer har skapat en stark ”vi-känsla”. 
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6.3 Upplevelser av boendesegregation i Ronna 

I intervjuerna framkom det att samtliga informanter anser att bostadsindelningen i Ronna har 

lett till en boendesegregation i området. Intervjupersonerna berättar att området präglas av 

både radhus och lyxiga villor, samtidigt som det finns storskaliga flerlägenhetshus, låg och 

höghus i olika färger och mönster. Vidare menar de att denna synliga bostadsindelning i 

området har skapat en zonering, på så sätt att människor definieras utifrån det området där de 

är bosatta. Samtliga intervjupersoner berättar att människor i dagens samhälle är fria att välja 

bland annat bostadsområde och hävdar att folk väljer att bosätta sig i områden där de känner 

gemenskap. Vidare framkom det att informanterna ur ett bekvämlighetsperspektiv har valt att 

bosätta sig i Ronna:   

Mitt val av att bo i Ronna berodde på att min familj bodde där. Hade jag inte 

haft min familj i Ronna, så hade kanske mitt val av bostadsområde sett 

annorlunda ut […] (Linda). 

I Olssons (1983) studie anger han en annan bild. I hans studie är Ronna uppbyggt på ett sätt 

som leder till en boendesegregation i bostadsområdet. Stadsdelen består av tre olika 

statusgrupper, där områdets lågstatusgrupp är bosatta i höghusen, mellanstatusgruppen bor i 

de lägre hyreshusen och högstatusgruppen bor i radhus och villor. Vidare menar Olsson 

(1983) att segregationen bland annat beror på bostadspolitiken som under 1960- och 1970-

talet satte kvantitativa mål först. Med detta menar författaren att det var ”De lediga 

lägenheternas politik” som bestämde att de nya kommuninvånarna skulle bosätta sig i endast 

några få områden. Likt Olsson (1983) pekar intervjupersonernas utsagor på att det är 

samhället som klassificerar människor och skapar därmed olika bosättningsmönster (Olsson, 

1983:14). Detta bosättningsmönster kan enligt Olsson (1983) uppföljas i stadsdelen Ronna, 

där området består av tre olika zoner med olika socioekonomisk status (Olsson, 1983:14). 

Vidare belyser samtliga informanter att det är samhället och politikerna som har medfört att 

Ronna har uppdelats på detta sätt.  Därmed menar de att människor tilldelas i olika klasser 

beroende på vilken zon i området de är bosatta i:   

Asså […] Det känns jättetråkigt att bli utpekad beroende på vilken del av ett 

område som man bor i (Chamiram).  
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Det framkom tydligt i intervjuerna att informanterna i stort sett inte tycks påverkas av att 

Ronna är ett miljonprogramsområde, utan menar att området är segregerat på grund av att 

majoritetsbefolkningen i stadsdelen utgörs av invånare med en invandrarbakgrund: 

Jag tror inte att människor tänker på om Ronna tillhör ett 

miljonprogramsområde eller inte. Folk tänker snarare på vilka som bor i 

området […] Hade det varit så att området bestod av medelklassvenskar, skulle 

ingen bry sig om Ronna tillhör miljonprogrammet eller inte (Fahmi). 

Samtliga informanter berättar att när assyrier/syrianer emigrerade från exempelvis Turkiet och 

Libanon till Sverige, och främst till Södertälje, fanns det i bland annat Ronna och Hovsjö 

många lediga bostäder, vilket gjorde det möjligt att få en bostad där. Dessutom förklarar de att 

människorna flyttade in i dessa områden, för att kommunen hänvisade dem till Ronna och 

Hovsjö. Detta i sin tur, menar informanterna, ledde till att assyrier/syrianer sökte sig till dessa 

områden, för att bo i samma ort som sin folkgrupp. Vidare betonar de att detta är orsaken till 

att väldigt många assyrier/syrianer bor idag i Ronna och Hovsjö. Sanders (2002) konstaterar 

att det finns flera faktorer som bidrar till att etniska gränser uppstår i ett område, såsom ”ras”- 

eller rumslig segregation. Vidare menar författaren att dessa gränser är ett mönster av social 

interaktion där den etablerade gruppen förstärker sin position i området, samtidigt som 

etablerade och outsiders bekräftar distinktionen mellan grupperna (Sanders, 2002:328). Med 

utgångspunkt i Sanders (2002) teoretiska perspektiv om etniska gränser kan det konstateras att 

assyrier/syrianer förstärker sin position i Ronna över tid, och därmed blir skillnaderna mellan 

grupperna tydligare, då de utgör en stor del av bostadsområdet. Som tidigare nämnts framkom 

det i intervjuerna att informanterna inte umgås med andra folkgrupper (jfr Sanders, 

2002:328). Vidare menar intervjupersonerna att de inte känner ett behov av ett socialt 

umgänge med andra folkgrupper i Ronna, då de har en stark position i området. Med tanke på 

att de har varit med om samma dramatiska händelser i livet, känner de sig trygga tillsammans: 

Jag är 40 år gammal och har min familj, släkt och vänner i Ronna. Jag känner 

inget behov av att skaffa nya vänner, efter alla dessa år i område […] (Rima). 

Sanders (2002) belyser även att grupptillhörighet kan definieras utifrån geografiskt eller 

socialt ursprung. Samtliga intervjupersoner definierar sin grupptillhörighet utifrån sitt 

ursprung och delar även samma uppfattning om att de har en stark sammanhållning och 

gemenskap bland majoritetsbefolkningen i Ronna (jfr Sanders, 2002:328). Utifrån 
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informanternas utsagor tydliggjordes det att assyrier/syrianer är en etablerad grupp enbart i 

några stadsdelar i Södertälje, som exempelvis i Ronna, Hovsjö och Geneta. Vid jämförelse 

med andra orter som är lokaliserade i Storstockholm, känner de ett utanförskap. Med detta 

menar intervjupersonerna att de övergår från att vara en väletablerad grupp i Ronna till att bli 

en ”outsidersgrupp” i Storstockholm:  

I Ronna och generellt i Södertälje känner jag mig en del av samhället. Men i 

Storstockholm känner jag mig som en främling, jag blir inte accepterad och 

respekterad på samma sätt som hemma i Ronna. Bara det att jag sökte jobb i 

Stockholm och inte fick jobbet säger mycket […] (Chamiram). 

I Ronna känner jag mig som en del av samhället, även min kompis som bor i 

Hovsjö känner likadant. Men både jag och han känner oss utstötta på något sätt 

utanför Södertälje (Abdo).  

I enlighet med Elias och Scotson (2010) som redogör för maktkampen mellan ”vi” och 

”dem”, upplever informanterna att de ständigt måste kämpa för att få sina röster hörda utanför 

Ronna. Intervjupersonerna menar att i Ronna kan de vara sig själva och känner sig 

respekterade och accepterade. De hävdar att den gemensamma kulturen och traditionen som 

finns i Ronna stärker bandet mellan deras folkgrupp och skapar en trygghet av att vara bosatt 

bland assyrier/syrianer (jfr Elias & Scotson, 2010:50). Med detta menar de att en stark känsla 

av vi-grupp präglar samvaron i bostadsområdet: 

[…] I Ronna känner jag mig en av gänget […] Det är jättekonstigt, men när jag 

inte är där känner jag mig utanför på något sätt (Rima).  

Vidare framkom det i intervjuerna att samtliga informanter upplever Ronna idag som ett 

segregerat bostadsområde, då invandringen från bland annat Syrien fortsätter. De hävdar att 

detta kan förhindra utvecklingen, eftersom invånarna i området inte anpassar sig till det 

svenska samhället och inte känner ett behov av att använda det svenska språket, utan kan 

klara sig med assyriskan/syrianskan:  

För mina föräldrar som är gamla och inte behärskar det svenska språket är det 

till fördel att de klarar sig med syrianskan. I livsmedelsbutiken talar alla språket, 

även i vårdcentralen talar receptionisten syrianska och det finns till och med 

läkare som behärskar språket (Fahmi).    
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Zhou (1998) behandlar begreppet invandrarenklaver, som påträffas i Ronna där 

assyrier/syrianer har skapat olika verksamheter som vänder sig till den egna etniska 

folkgruppen (Zhou, 1998:229). Vidare framkom det i intervjuerna att några av informanternas 

föräldrar och anhöriga har varit med och skapat ett nätverk som är inriktat till en etnisk 

folkgrupp, då språket och kulturen har varit ett hinder för assyrier/syrianer att etablera sig i 

det svenska samhället och arbetsmarknaden. Informanterna berättar att en lösning på 

arbetslösheten var att starta egna företag, för att på så sätt få en inkomstkälla och kunna 

försörja sig: 

Min pappa var en av dem som startade eget för att på så sätt få inkomst. Det var 

den enda lösningen för att försörja sin familj. (Abdo).   

I enlighet med Zhou (1998) skapades ett avgränsat etniskt samhälle i Ronna, likt ett 

”Chinatown” (jfr Zhou, 1998:229). Detta innebär att assyrier/syrianer vänder sig till varandra, 

samtidigt som de avgränsar sig från det resterande samhället: 

Jag har ett eget företag tillsammans med min man. Vårt utbud är främst inriktat 

till assyrier/syrianer […] Automatisk är de också de som besöker oss (Rima). 

Intervjupersonerna berättar att det finns både för- och nackdelar med den etniska dominansen 

i Ronna. Samtliga intervjupersoner menar att det positiva med att vara bosatt i Ronna är att 

det finns en stark känsla av trygghet, gemenskap och tillhörighet. Det negativa däremot anser 

de är att barn och ungdomar i Ronna umgås främst med assyrier/syrianer, då majoriteten av 

förskolans/skolans elever utgörs av denna folkgrupp. Vidare menar de att detta kan påverka 

deras utveckling i det svenska språket. Därmed förklarar de att en integration i området skulle 

vara till fördel, på så sätt att barnen skulle komma att beblandas med andra folkgrupper. Som 

tidigare nämnt framkom det i intervjuerna att informanterna saknar ett socialt umgänge med 

andra minoritetsgrupper i Ronna. Därtill tillägger de att det har blivit till en vana att umgås 

med sin folkgrupp, vilket är svårt att förändra hos vuxna människor, men lättare hos barn. För 

att barn och ungdomar i Ronna inte ska gå i deras fotspår, anser de att stadsdelen är i behov av 

integration och utveckling. Detta betraktar de är av vikt för att framför allt de unga skall 

integreras med andra folkgrupper i Ronna, och på så sätt utvecklas och anpassa sig till det 

svenska samhället:    

Jag trivs i mitt Ronna, såsom det är idag […] Jag har liksom vant mig vid att ha 

syrianer runt omkring mig. Men jag vill att mina barn ska umgås och dela 
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erfarenheter med alla folkgrupper och inte enbart med vår egen folkgrupp, för 

att de ska integreras och anpassa sig till andra människor (Linda).  

Med utgångspunkt i informanternas upplevelser av boendesegregationen i Ronna framkom 

det att stadsdelen är i behov av integration. Vidare hävdar Lilja och Pemer (2010) att det är 

svårt att förhindra segregationskrafterna med hjälp av samhällsplanering och andra 

samhälleliga mekanismer, eftersom de socioekonomiska krafterna som håller igång 

segregationsprocessen är alldeles för starka. Om det inte går att skapa integration med hjälp 

av samhällsplanering, går det ändå att skapa bättre förutsättningar för integration. Med en 

varierad lägenhetsfördelning och goda mötesplatser kan man skapa urbana miljöer som med 

avseende till omständigheterna närmast främjar än motverkar integration. Genom att 

sammanlänka barriärer och gränser i området kan man också skapa bättre kontakter mellan 

olika delar av staden, och därmed ökar kontaktmöjligheterna (jfr Lilja & Pemer 2010:42). 

Vidare betonar informanterna att det inte är deras fel att assyrier/syrianer vid ankomsten till 

Sverige blev hänvisade till bestämda orter. Med detta menar de att om Ronna var mer 

sammankopplad till den centrala kärnan, skulle segregationen inte vara så påtaglig i området. 

Vidare pekar de på att människor skulle vilja flytta dit, och därmed skulle chansen att 

beblandas med andra folkgrupper öka: 

Om alla områden i Södertälje var sammankopplade till varandra genom till 

exempel parker, simhallar och liknande […] skulle segregationen inte vara lika 

tydlig i dessa områden (Chamiram).  

Sammanfattningsvis åskådliggör detta avsnitt att samtliga informanter har valt att bosätta sig i 

Ronna för att deras familj och släkt bor där, vilket har bidragit till tryggheten av att bo i 

området. Intervjupersonerna är medvetna om att Ronna är ett segregerat bostadsområde, där 

en folkgrupp utgör majoritetsbefolkningen. Vidare menar de att stadsdelen är i behov av en 

integration, för att främst främja barns och ungas utveckling i det svenska språket. Samtidigt 

hävdar de att man bör satsa på att utveckla området genom att förbinda Ronna med centrala 

Södertälje.  
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6.4 Ronnabornas förhållningsätt till andras uppfattningar och 

föreställningar  

Som tidigare nämnt är intervjupersonerna positivt inställda till Ronna och upplever sitt 

bostadsområde som ett tryggt område. Vidare är de medvetna om att en stor del av 

allmänheten har fördomar och negativa attityder gentemot Ronna. Med detta känner de ett 

behov av att ständigt försvara sitt bostadsområde. Samtliga informanter pekar på att 

mediabilden av Ronna har på ett negativt sätt påverkat människors syn på bostadsområdet, då 

allmänheten skapar en bild av området utifrån rykten. Dessutom menar informanterna att de 

människor som har fördomar om Ronna är också de som saknar kunskap om området, och 

som inte ens har varit där. Samtliga berättar att de blir sårade samt känner sig kränkta och 

förolämpade när människor talar illa om deras bostadsområde. I intervjuerna framkom det att 

trots Ronnabornas trivsel och trygghetskänsla i området, tar de människors fördomar 

personligt. I enlighet med Lilja (1999) påverkas människors identitet av det som omvärlden 

förmedlar om deras bostadsområde. Dessa föreställningar kan leda till känslor som förbinds 

med deras närmiljö och är förknippade med individens egna upplevelser samt omgivningens 

uppfattningar. Vidare menar Lilja (1999) att problemet med detta uppkommer när 

förortsinvånarna har som mål att vara stolta över sitt bostadsområde, ett mål som inte stämmer 

överens med allmänhetens uppfattningar. I likhet med Lilja (1999) kan denna negativa 

inställning om Ronna bidra till att invånarnas självförtroende hotas, då deras uppfattningar om 

sitt bostadsområde skiljer sig från omgivningens föreställningar (jfr Lilja 1999:78). 

Informanterna hävdar att trots deras tillfredställelse med sitt bostadsområde påverkas 

identiteten och självkänslan på ett negativt sätt när människor talar illa om Ronna, då 

självförtroendet automatiskt sjunker. Detta belyser två informanter nedan:  

Det är klart att jag tar åt mig när mina arbetskollegor hela tiden säger till mig att 

”hur kan du bo i Ronna?”, Det är inte roligt och jag skäms men vet inte varför    

[…]  Mitt självförtroende för området sjunker (Chamiram).   

Mitt Ronna skiljer sig från folks uppfattningar, det är bara för de aldrig har varit 

där och går efter det som framkommer i media […] Det ät tråkigt (Fahmi). 

Sanders (2002) betonar att etniska skillnader infaller ibland samtidigt med rumslig 

segregation och även med de sociala konstruktionerna av ”rasidentitet” i det mottagande 

samhället. Vidare kan detta associeras till stadsdelen Ronna, där ”rasskillnader” kan förstärka 
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den etablerade gruppens självidentifiering och outsiders erkännande av interna skillnader 

grupperna emellan. Detta innebär i sin tur att på grund av kunskapsbrist, uppstår 

föreställningar av den andra gruppen, och därmed stärker assyrier/syrianer både sin position i 

gruppen och även sin självidentitet. Outsiders-grupper accepterar samtidigt olikheter mellan 

sin grupp och den etablerade gruppen, och detta i sin tur leder till en begränsad interaktion, 

vilket vårt studieresultat påvisar vad gäller assyrier/syrianer och andra folkgrupper (jfr 

Sanders, 2002:348). Detta, enligt Sanders (2002), kan leda till stereotyper och stigmatisering. 

Dessutom kan den etablerade gruppen, assyrier/syrianer, förstärka sin position i Ronna i 

relation till de yttre förutsättningarna, då de istället skapar sina interna nätverk och på så sätt 

tar avstånd från andra folkgrupper. Förhållningssättet till andra folkgrupper i Ronna resulterar 

i att den etniska enklaven sluter sig ytterligare, det vill säga att assyrier/syrianer vänder sig till 

sin egen folkgrupp (jfr Sanders, 2002:348). Informanterna berättar att de inte känner sig 

respekterade och accepterade i Storstockholm, på så sätt att de inte lyckas etablera sig där i 

samma utsträckning som ”hemma” i Ronna. I och med detta menar intervjupersonerna att 

assyrier/syrianer vänder sig till varandra och tar därmed avstånd från andra folkgrupper: 

Det är inte så konstigt att man tar avstånd från andra folkgrupper utanför Ronna, 

eftersom man inte blir accepterad […] alltså, det känns att folk bedömer mig 

utifrån mitt bostadsområde […] automatiskt så vänder man sig till sin folkgrupp 

(Linda).  

Vidare beklagar samtliga informanter att folk har fått en dålig bild av Ronna, då de själva inte 

upplever Ronna som ett dåligt bostadsområde. Informanterna berättar att människors 

uppfattningar om deras bostadsområde i allmänhet är förknippade med kriminalitet. Därefter 

betonar intervjupersonerna att dessa negativa föreställningar och rykten om Ronna påverkar 

människors syn på Ronnabor, på så sätt att de utifrån rykten och populära föreställningar om 

området kritiserar individen som råkar bo där. De berättar att det finns bråkiga ungdomsgäng i 

alla orter och tycker att det är synd att media bara förmedlar negativa bilder av Ronna, då det 

skapar fördomar och negativa rykten bland människor:  

Varför skriver de inte om positiva saker i området […]? Det finns faktisk bra 

grejer också. Jag menar det finns oroligheter i alla kommuner/orter, men 

generellt tycks det som händer i Södertälje väcka ett stort intresse i media och 

andra sociala tjänster. Oroligheter och annat som händer i exempelvis Lidingö 

eller Hammarbysjöstad framkommer inte på samma sätt i media (Abdo). 
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[…] Asså när de pratar illa om Ronna, så känns det som att de pratar skit om 

mig (Chamiram).                                                                                                                                                                                                                            

Molina (1997) belyser att det finns en dold och säkerligen omedveten diskriminering inpräglat 

i människors uppfattningar och tolkningar om förorter. Hur ett område och dess invånare kan 

stigmatiseras så mycket att situationen upplevs som ett dilemma är ett exempel på detta. 

Dessa stigmatiserade representationer sprids via media men också från mun till mun, i form 

av människors privata åsikter.  Konsekvenserna för invånarna i ett stigmatiserat förortsområde 

varierar (Molina, 1997:218). I intervjun berättar en informant att hans vänner chockerades av 

att han är egen företagare som dock bor kvar i Ronna:  

[…] Minst en gång i veckan får jag höra att jag är tokig som bor kvar i Ronna, 

jag börjar bli trött på det, och man känner sig hotad och kränkt på något sätt […] 

Men jag slutar inte att försvara mitt bostadsområde (Fahmi).  

Utifrån informanternas utsagor framkom det att så länge media dramatiserar händelser i 

Ronna, så som de gör idag, hävdar samtliga att detta kommer att bevara allmänhetens 

fördomar och negativa attityder beträffande bostadsområdet. Intervjupersonerna önskar att 

media även tar upp positiva saker med Ronna, för att förändra människors negativa attityder.  

Sammanfattningsvis påvisar denna del av undersökningen att intervjupersonerna, trots deras 

positiva upplevelser av sitt bostadsområde, tycks påverkas negativt av människors kritiska 

uppfattningar om Ronna. Detta för att deras självförtroende sjunker och de känner sig kränkta 

när allmänheten talar illa om deras bostadsområde. Behovet som uppstår av att vilja ständigt 

försvara sig och förklara för omgivningen hur de själva upplever och ser på sitt 

bostadsområde tydliggör att det finns en viss påverkan på deras identitet, som delvis 

kännetecknas av områdets stigma.  
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7. Diskussion 

7.1 Sammanfattning och reflektioner 

Syftet med denna studie har varit att belysa boendesegregationen i stadsdelen Ronna ur de 

boendes perspektiv, där avsikten har varit att fokusera på hur Ronnabor upplever sitt 

bostadsområde. Vi har valt att utföra denna studie eftersom det finns en etnisk grupp, 

assyrier/syrianer, som är dominerande i Ronna, vilket gör detta till ett intressant ämne att 

studera. Ända sedan den första inflyttningen av invandrare till Ronna har området haft ett 

dåligt rykte, och dömts ut som ett lågstatusområde. Detta har resulterat i spridningen av 

negativa attityder och fördomar bland människor. Vidare hävdar informanterna att detta inte 

är så konstigt med tanke på mediabilden av Ronna.  

Studieresultatet påvisar att intervjupersonerna ser positivt på sitt bostadsområde. De trivs bra, 

känner sig trygga samt känner en stark gemenskap och tillhörighet i sitt bostadsområde. Med 

tanke på att assyrier/syrianer delar samma kulturella bakgrund och har varit med om samma 

historiska händelser, har invånarna i Ronna skapat ett starkt band sinsemellan. Därmed har de 

konstruerat ett eget samhälle, där det finns interna verksamheter som riktar sig ”inåt” till deras 

egen folkgrupp. I och med att assyrier/syrianer utgör majoritetsbefolkningen i Ronna och har 

etablerat sig i området, har de dessutom skapat en stark vi-grupp. Utifrån intervjupersonernas 

utsagor framkom det att bostadsområdet visserligen är segregerat, men att de i stort sett inte 

påverkas menligt av boendesegregationen i sig. Vi kan därtill skapa en förståelse för varför 

samtliga informanter inte påverkas av boendesegregationen, då detta beror på att den äldre 

generationen i Ronna har vant sig vid att till stor del enbart ha assyrier/syrianer runt omkring 

sig. Vidare framkom det att informanterna ser både för- och nackdelar med att bo enbart bland 

sin egen etniska folkgrupp. Vi kan förstå varför de vill att Ronna blir ett mer integrerat 

bostadsområde, då önskan är att deras barn skall beblandas med andra folkgrupper och 

därmed anpassa sig till det svenska samhället och inte enbart till sin egen folkgrupp. Detta för 

att öka deras chanser av att lyckas vinna en bättre ställning i detta vidare samhälle. 

Utifrån studiens resultat anser vi att det huvudsakliga dilemmat är att stadsdelen stigmatiseras 

och att assyrier/syrianer inte känner sig accepterade i samhället i stort. Fast assyrier/syrianer 

inte integreras särskilt väl i Storstockholm sammanhanget, upplever de det segregerade Ronna 

som väldigt lyckat och trivs där. Det utgör därmed ett äkta dilemma i och med att integrering 

behövs, men att man då skulle förlora en del av ”vi-känslan” som uppkommer från det 
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lyckade segregeringstillståndet. Detta uppfattar vi som ett samhällsproblem och därmed 

viktigt inom socialt arbete, då detta kan leda till att vissa grupper avskärmas och exkluderas 

från samhället, enbart för att de är bosatta i förorten och tillhör en specifik folkgrupp. Vidare 

anser vi att detta kan försämra till exempel assyriers/syrianers position i samhället, i den 

meningen att det blir svårare för dem att bland annat etablera sig på arbetsmarknaden. Denna 

process kan vidare förbindas med segregation i den bemärkelsen av att vissa grupper i 

samhället exkluderas.  

Trots att intervjupersonerna trivs i sitt bostadsområde, påverkas de av allmänhetens negativa 

föreställningar om Ronna, på så sätt att de känner sig kränkta och även att självförtroendet 

sjunker. De är besvikna på den bild som media framställer av Ronna, då de själva inte 

upplever området som det som förmedlas via media. Vidare menar informanterna att det finns 

”bråkiga ungdomsgäng” i alla kommuner/orter, men att det som händer generellt i Södertälje 

tycks väcka journalisternas intresse. Vi delar intervjupersonernas åsikter, då vi upplever att 

”förortsområden” stämplas generellt som sämre områden och därmed stigmatiseras, eftersom 

det är i dessa områden som man ofta hör på nyheterna att exempelvis bilar och skolor har 

bränts. Med tanke på att Ronnabor är de som ser det verkliga Ronna, förstår vi varför de 

påverkas och blir sårade av människors fördomar, samt varför de ständigt vill försvara sitt 

bostadsområde, då de antagligen förknippar sitt bostadsområde med sin identitet. Vi uppfattar 

informanternas svar som belägg på att det finns en tydlig upplevelse av att Ronna 

stigmatiseras orättvist. Emellertid anser de att det inte är området i sig som skapar fördomar, 

utan att det är allmänhetens och medias negativa framställningar som resulterar i att Ronna 

betraktas som ett dåligt bostadsområde.   

Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att i Ronna har invånarna skapat en självorganisering, 

där de bland annat har sin egen kyrka, sin ”syrianska” livsmedelsbutik och sin förening. I och 

med att assyrier/syrianer upplever en stark vi-grupps känsla inom sitt bostadsområde, och med 

tanke på att de saknar ett eget land, kan vi fastställa att det finns en strävan efter att finna ett 

samhälle som är deras eget. Alla behöver en känsla av att vara rotad, och i synnerhet 

assyrier/syrianer, som saknar ett eget hemland, har inte unnats denna känsla särskilt ofta av 

sin olyckliga historia. Vi kan därtill konstatera att det finns både för- och nackdelar med 

självorganisering inom ett eget område. Fördelen med detta är att invånarna känner en 

förankring till varandra och på sätt förstärker sin interna position i Ronna. Nackdelen däremot 

är ett växande tvivel och känslor av osäkerhet och främlingskap som uppstår när olika 

folkgrupper sällan möts. Vidare konstaterar vi att denna vi-grupps känsla som Ronnabor 



  40 

upplever i Ronna, men som de i stort sett saknar i det övriga samhället, beror på att etniska 

svenskar inte väljer att bosätta sig bland dem i ”förortsområden” som Ronna. Därmed 

uppfattar vi det som att assyrier/syrianer har på grund av utanförskap skapat en stark vi- grupp 

i Ronna. Med andra ord, så förstärks vi-känslan av de ogynnsamma yttre förutsättningarna. 

Den självorganisering som assyrier/syrianer har skapat i Ronna är i stor utsträckning inriktad 

inåt till sin egen folkgrupp, det vill säga att den etniska enklaven sluter sig ytterligare i 

stadsdelen och därmed blir gränserna tydligare. Fast den interna sammanhållningen och de 

positiva erfarenheterna förknippade med det upplevs som bra, ger dess lyckande upphov till 

ett dilemma i och med att det klipper av band utåt till det stora samhället, såsom 

Storstockholm i detta fall. På ett sätt är den interna sammanhållningen bra för Ronnaborna, 

men på ett annat sätt försämrar det deras utsikter att uppleva en lyckad integrering. 

Med tanke på att socialt arbete har som mål att främja goda levnadsvillkor för alla 

medborgare i samhället anser vi att det är uppenbart att detta samhällsproblem är viktigt inom 

socialt arbete och bör tas på allvar. En tänkbar lösning till detta problem kan vara att förbättra 

integrationsplanen i Ronna. Dilemmat är också att man inte kan främja integreringen utåt 

genom att avsiktligt försämra sammanhållningen inom det lilla samhället. För att motverka 

boendesegregationen i Ronna anser vi att området är i behov av en social blandning, där olika 

folkgrupper möts, på så sätt kan Ronna men även de boende i området utvecklas och 

förbindas till det svenska samhället. Med en utvecklad integrationsplan anser vi att bilden av 

området kan förändras och även att de negativa uppfattningarna och ryktena kan försvagas.   

Det kanske finns forskning som påvisar att det går att bryta segregationsmönstret, men i likhet 

med Lilja (1999) finner vi att detta kommer att bli svårt. Så länge det finns olika folkgrupper 

och hierarkier i ett samhälle, kommer det alltid att finnas en utpekad grupp. Först var det 

finländarna som var den största invandrargruppen i Ronna, något som sänkte områdets status. 

Idag är det assyrier/syrianer som sänker denna status. Och om några år kan det vara en annan 

folkgrupp. Konsekvenserna av detta blir tyvärr ett ”vi-och dem” samhälle, där någon 

folkgrupp exkluderas och känner sig utanför. Detta kan bero i grund och botten på människors 

behov av en syndabock. Det är lättare att ha någon att anklaga för alla samhällets problem än 

att försöka lösa dem. Avslutningsvis ställer vi oss frågan hur man kan lösa 

segregationsdilemmat och konstruera ett bostadsområde där olika folkgrupper förenas under 

samma förutsättningar och bryta ner negativa attityder och fördomar om varandra. Är det 

möjligt att integrera Ronnaborna i Storstockholm och Sverige utan att förstöra den bra känslan 

de får av att bo i sitt lokala samhälle? 
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7.2 Förslag till fortsatta studier 

Det som väckte vårt intresse i detta ämne var att den ”etablerade gruppen” i Ronna, det vill 

säga assyrier/syrianer, inte på något sätt utövar makt gentemot andra grupper, trots att de 

utgör majoritetsgruppen inte enbart i Ronna, utan generellt sett i flera stadsdelar i Södertälje. 

Med detta vore det därför intressant att göra fortsatta studier kring maktrelationer mellan 

majoritetsgrupper och minoritetsgrupper i Södertälje. I detta fall skulle vi vilja studera 

huruvida assyrier/syrianer förhåller sig till en minoritetsgrupp. Vidare anser vi att med tanke 

på den positiva inställningen som de boende i Ronna har till sitt bostadsområde och den 

negativa mediabilden som sprids i resten av Sverige är det av vikt att göra fler studier kring 

detta område för att också belysa positiva aspekter med bostadsområdet. Förortsområden är 

oftast de områden som bland annat förknippas med kriminalitet. Därför är det nyttigt att 

genomföra forskningsstudier inom detta ämne för att även lyfta fram de positiva aspekterna 

med dessa områden. Att utföra forskningsstudier i förorter där positiva aspekter betonas anser 

vi kan hjälpa med att förminska negativa attityder och uppfattningar gentemot 

förortsområdena. Därmed minskas troligen gränsdragningarna och gruppindelningarna mellan 

olika grupper i samhället.  



  42 

Referenser 

Elektroniska källor 

Arameiska.se (2005) Historia om assyrier/syrianer 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.arameiska.se/Aram_Baryamo/Historia/syrianerna_i_historien.htm, den 2013-12-20 

Södertälje kommun (2001) Kommunfullmäktige, Mångfald och Gemenskap. 

Integrationspolitiskt program för Södertälje kommun.  

Tillgänglig på Internet: 

http://www.sodertalje.se/upload/kommunen/dokument/viktiga_kommunala_dokument/mangfald.pdf, 

den 2013-12-20 

Södertälje kommun (2013), Karta över förorter i Södertälje 

Tillgänglig på Internet:  

http://www.sodertalje.se/kommun-demokrati/Om_Sodertalje/karta/ den 2013-12-20 

Södertälje kommun (2007), Fakta om assyrier/syrianer  

Tillgänglig på Interner: 

http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/V%C3%A5rt

%20flyktingarbete/Sodertalje_sve.pdf, den 2013-12-20 

Regeringen.se (2012). Stimulansmedel för att stärka utanförskapsområden.  

Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/sb/d/16310/a/198155, den 2013-12-20 

 

Tryckta källor 

Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Handbok i kvalitativa metoder. 1. 

uppl. Malmö: Liber. 

Blennberger, Erik, Fränkel, Titti, Jansson, Lars, Kahn, Rita, Lundberg, Mats Norrman, 

Monica, Persson, Lotta, Svedberg, Elisabet Etik i socialt arbete, (2006). Stockholm: 

Akademiska Förbundet 

Tillgänglig på Internet: 

https://www.akademssr.se/getfile/1203/Etik_i_socialt_arbete.pdf, den 2013-12-20. 

http://www.arameiska.se/Aram_Baryamo/Historia/syrianerna_i_historien.htm
http://www.sodertalje.se/upload/kommunen/dokument/viktiga_kommunala_dokument/mangfald.pdf
http://www.sodertalje.se/kommun-demokrati/Om_Sodertalje/karta/
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/V%C3%A5rt%20flyktingarbete/Sodertalje_sve.pdf
http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/V%C3%A5rt%20flyktingarbete/Sodertalje_sve.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/16310/a/198155
https://www.akademssr.se/getfile/1203/Etik_i_socialt_arbete.pdf


  43 

Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku (2002). Miljonprogram och media: 

föreställningar om människor och förorter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) (2012). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4. [rev.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Elias, Norbert & Scotson, John L. (2010). Sociala grupper - etablerade och outsiders. 2, utök. 

och rev. uppl. Lund: Arkiv. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf, den 2013-12-

20.   

Larsson, Sam (2005). Kvalitativ metod: Forskningsmetoder i socialt arbete Larsson, Sam, 

Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.), Lund: Studentlitteratur. 

Lilja, Elisabeth (1999). Den ifrågasatta förorten: identitet och tillhörighet i moderna förorter. 

Stockholm: Byggforskningsrådet. 

Lilja, Elisabeth & Pemer, Mats (2010). Boendesegregation: orsaker och mekanismer: en 

genomgång av aktuell forskning. Karlskrona: Boverket. Tillgänglig på Internet: 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/Socialt-hallbar-

stadsutveckling/, den 2013-12-20. 

Magnusson Turner, Lena (2008). Invandring och segregation: Den delade staden/ Lena 

Magnusson (red); [författare: Lena Magnusson ...] (sid 9-24), Umeå: Boréa Bokförlag. 

May, Tim (1997). Samhällsvetenskaplig forskning. Malmö: Studentlitteratur.  

Molina, Irene (1997). Stadens rasifiering: etnisk boendesegregation i folkhemmet 

[Racialization of the city]: [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem]. Diss. 

Uppsala: Univ. 

Olsson, Staffan (1983). Pershagen- Blombacka- Ronna- Grusåsen: En 

bostadsområdesundersökning i Södertälje- ett sammanfattande slutdokument i projektarbetet i 

2:5 B kring segregation.  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/Socialt-hallbar-stadsutveckling/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2010/Socialt-hallbar-stadsutveckling/


  44 

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi. 

Sanders, Jimy M (2002). Ethnic Boundaries and Identity in Plural Societies. Annual Review 

of Sociology, 2002, Vol.28, pp.327-357 [Vetenskapligt granskad tidskrift]. 

Söderlind, Jerker (2012). Sälj miljonprogrammet till dem som bor där! I Birgitta Johansson 

(red) Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? (sid 123-136), Stockholm: 

Forskningsrådet Formas.  

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Vidén, Sonja (2012). Rekordårens bostäder – en viktig resurs för hållbar utveckling. I Birgitta 

Johansson (red) Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? (sid 21-44), Stockholm: 

Forskningsrådet Formas.  

Westin, Charles (2010) – ”Identity and interethnic relations”. Identity processes and dynamics 

in multi-ethnic Europe. Westin, C., Bastos, J., Dahinden, J. & Gois, P. (Eds.). Amsterdam: 

Amsterdam University Press, pp. 9-52 [Vetenskapligt granskad tidskrift]. 

Yu Zhou (1998). Beyond Ethnic Enclaves: Location Strategies of Chinese Producer Service 

Firms in Los Angeles. Economic Geography, 1998, Vol.74 (3), pp.228-251 [Vetenskapligt 

granskad tidskrift]. 

  



  45 

Muntliga källor 

Informant 1: Linda, den 8 november 2013 

Informant 2: Abdo, den 11 november 2013 

Informant 3: Fahmi, den 11 november 2013 

Informant 4: Chamiram, den 12 november 2013 

Informant 5: Rima, den 12 november 2013  



  46 

Bilaga 1 – Informationsblad  

Hej! 

Vi är två tjejer som läser socialt arbete med storstadsprofil på Södertörns Högskola. Vi skriver 

ett examensarbete, nämligen en C-uppsats som ska hålla ramen för ett vetenskapligt 

skrivande. Uppsatsen behandlar boendesegregation i stadsdelen Ronna ur de boendes 

perspektiv. Därför är det av vikt att få fram dina upplevelser kring hur du uppfattar samt 

förhåller dig till boendesegregationen i ditt bostadsområde. Vi vill intervjua dig utifrån dessa 

tre övergripande temat, nämligen bakgrund, bostadsområde samt upplevelser om Ronna. För 

oss och för vår studie är det oerhört viktigt att få fram just dina åsikter kring 

boendesegregationen i Ronna.  

Vid utförandet av intervjun ska en av oss antingen Kira eller Maria anteckna samtidigt som 

den andra intervjuar dig. Vi ska även spela in intervjun för att undvika missuppfattningar.  

Med tanke på att vi utför ett vetenskapligt arbete, ligger forskningsetiska principer till grund 

för vårt skrivande. Med detta menas att vi kommer behandla dina uppgifter varsamt, det vill 

säga att inga obehöriga ska få tillgång till dessa. I uppsatsen kommer inte dina personliga 

uppgifter att framgå, det vill säga att vi garanterar din anonymitet.  

Tack för din medverkan i vår studie! Vid eventuella frågor som har uppstått under eller efter 

genomförd intervju är du välkommen att kontakta oss på: 

Kira Karim  

xxxxxxx@xxxxx.se  

Maria Samri 

xxxxxxx@xxxxx.se  

 

  

mailto:xxxxxxx@xxxxx.se
mailto:xxxxxxx@xxxxx.se
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Bilaga 2 - Intervjuguiden 

Tema 1 – Bakgrund  

1. Namn och ålder? 

2. Etnisk tillhörighet - Är du infödd eller utlandsfödd?  

3. Om du är infödd besvara fråga 4, annars gå vidare till fråga 5.  

4. Är någon av dina föräldrar utlandsfödd? 

5. Berätta om din sysselsättning. Jobbar, studerar eller är du arbetslös? 

Tema 2 – Bostadsområde 

1. Hur länge har du bott i Ronna? Kan du berätta om hur du upplever Ronna och dess 

invånare?  

2. Val av området. Varför du valt att bosätta dig i Ronna. Sökte du dig till området för att du 

exempelvis kände gemenskap, eller var det av ekonomiska skäl?  Var valet av bostadsområdet 

frivillig eller ofrivilligt? 

3. Hur väl trivs du i Ronna? Vad beror det på?  

4. Finns det några fördelar respektive nackdelar med att bo i Ronna? 

5. Anser du att det finns problem i Ronna? Känner du dig påverkan av dessa? I så fall på 

vilket sätt? 

6. Berätta om din bostad. Bor du med din familj eller ensam?  

7. Av vilken typ är din bostad? Är det bostadsrätt eller hyresrätt? Är det höghus eller låghus? 

8. Berätta om utemiljön vid din bostad. 

9. Huruvida serviceutbudet i Ronna ser ut? Till exempel vilka butiker, banker och dylik finns 

tillgängliga i området?  

10. Huruvida transport kommunikationen ser ut i Ronna? Till exempel om det är svårt att ta 

sig till andra orter?  

Tema 3 – Upplevelser om Ronna  

1. Hur ser din familj, släkt, vänner eller kollegor på ditt bostadsområde? Om de har en negativ 

bild av Ronna, hur kommer det sig tror du? 

2. Hur kan man motverka denna negativa bild tror du? 

3. Om de upplever Ronna som ett fint bostadsområde, hur kommer det sig tror du?  
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4. Hade man betraktat Ronna som ett finare och bättre område, om till exempel befolkningen 

utgjordes av etniska svenskar? 

5. Stämplar man området för att det är ett miljonprogramsområde?  

6. Anser du att det finns utomstående faktorer som påverkar människors syn på Ronna? 

Exempelvis media och ryckte? I så fall hur reagerar du?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


