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Förord  

 

Vi som har utfört denna undersökning heter Christoffer Eklind och Daniella Albro, och 

har noggrant genomfört studien tillsammans. Först och främst vill vi tacka våra 

respondenter som har tagit sin tid att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter i 

livet. Sedan vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Nikolay Zakharov för hans 

ansträngning och hjälp i uppsatsen.  

Idéen om att studera ett stigmatiserat bostadsområde var ett gemensamt val. 

Intresset växte fram hos oss båda under terminens gång där vi vid ett flertal tillfällen har 

fördjupat oss inom ämnen som stigmatisering, segregation och identitetskap. 

Det gjorde att vi ville fördjupa oss inom detta ämne samt undersöka hur ungdomars 

identitet kan påverkas av ett stigmatiserat bostadsområde som tillexempel Husby. 

Vi har genom denna uppsats fått en chans att sätta ord på våra föreställningar kring 

förorten.  

För att hitta förklaringar till de sociala problemen som finns kring ungdomarna anser vi 

att det är viktigt att uppmärksamma dessa problem, detta för att ungdomarna ska få bättre 

utgångspunkter i livet.  

  

Stockholm januari 2015  

Christoffer Eklind och Daniella Albro  

  

  

  

  

  

 

 



 

Sammanfattning   

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomars identitetsskapande påverkas ur ett 

stigmatiserat bostadsområde. Vi har därför utrett hur ungdomar upplever den mediala 

framställningen av bostadsområdet, därtill hur det kan inverka på deras identitetsskapande. 

Metoden baserades på en kvalitativ ansats där sex ungdomar har intervjuats från Stockholms 

förort Husby. Teorier som har tillämpats i vår analys var Goffmans stigma teori, Ristilammis 

förortsdiskurs samt en teoretisering av ”vi” och ”dem”. Med dessa tillämpningar kunde vi 

identifiera hur ett stigmatiserat bostadsområde upprätthåller och konstruerar ungdomars 

identitetskapande.  

Sammanfattningsvis tydde resultatet på att våra respondenter i förorten Husby var medvetna 

om den stigmatiserande bilden som deras förort beskrivs som. Dock skildes deras egen 

uppfattning av området i jämförelse med den tillskrivna. Ungdomarna var medvetna om det 

negativa anseendet av sin ort, men vi uppmärksammade att gemenskapen överväger denna 

negativitet.    

    

Nyckelord: Identitet, stigma, förort, media, ungdomar och Husby  

  

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Abstract  

The purpose of this study was to examine how youth identity formation can be influenced 

by a stigmatized neighborhood. Therefore, we investigated how young people experience 

the medial representation of the residential area, and how it may affect their identity 

formation. The method was based on a qualitative approach where six young people were 

interviewed from the suburb Husby near Stockholm.  

Theories that have been applied in our analysis were Goffman's stigma theory, 

Ristilammis suburb discourse and a theory of “us and “them”. With these applications, 

we were able to identify how a stigmatized residential maintains and constructs youth 

identity formation.  

In summary, the results indicated that our respondents in the suburb of Husby were aware 

of the stigmatized image of their suburban is described. However differenced theirs own 

perception of the area in comparison with the assigned. The young people were concerned 

about the negative reputation of their location (suburb), but we noticed that the affinity 

outweighs this negativity.  

  

Keywords: Identity, stigma, suburb, media, youth and Husby   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning   

Resultatet av studien visar att ungdomar upplever att förorten Husby representeras 

negativt i media. Detta gör att ungdomarnas identitetskapande kan påverkas negativt av 

den mediala framställningen av deras bostadsområde, dock stämmer inte den negativa 

bilden överens med ungdomarnas egna uppfattningar om deras bostadsområde. Men 

utöver den negativa synen på deras tillhörande område, finns där en gemenskap som väger 

tyngre. Det har vi kommit fram till med hjälp av intervjuer som vi tillämpat i vår studie. 

Studien skulle kunna användas för att få en uppfattning om ungdomar som är bosatta i ett 

invandrartät område med hög arbetslöshet och låg status, kan komma att påverka deras 

förutsättningar och framtidstro. Även deras identitetsskapande kan påverkas i relation 

med ett negativit benämnt område. Resultaten kan komma till användning för att få en 

förståelse för hur en del ungdomar med invandrarbakgrund känner ett utanförskap, 

eftersom flera av våra respondenter hade svårt att kunna identifiera sig med svenskhet. 

Vi anser att ungdomars identitetskapande och tillhörighet är ett viktigt samhällsämne som 

bör uppmärksammas och diskuteras utifrån ungdomars utsatthet och exkludering i dagens 

svenska samhälle.   

Intresset av arbetet väcktes under den händelserika månaden i maj 2013, då Husby blev 

förknippat med bråkiga ungdomar, kravaller och bilbränder. Rapporteringar om området 

spreds ut över hela världen och debatter kring upploppet tog allt mer fart. Därför valde vi 

att undersöka hur ungdomars identitetsprocess kan uppfattas ur ett negativt benämnt 

bostadsområde.   
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1. Inledning 

 

”Våldsamma upplopp i Husby inatt, många bränder och stenkastning-tre poliser skadade” 

(Aftonbladet, 2013-05-19), såhär lyder rubrikerna på första sidorna. Vad hände egentligen 

under kvällen den 19 Maj 2013, sker detta verkligen i Sverige?  

Överallt uppmärksammades denna mardröm i medier och rapportering från utlandet. Det 

utgjorde beskrivningar av förorten Husby intill Stockholm som problematiska med flera 

resonemang som bråkiga invandrarungdomar, resultat av hög andel immigranter och 

multikulturalism. Husby-kravallerna väckte intresse för upplopp även för andra ungdomar 

runt om i de flesta av Stockholms förorter. Kravallerna i Husby var ett gäng unga medborgare 

som under en veckas tid vandaliserade området. Det var ett tumult mellan ungdomsgrupper 

och poliser. Många menar att denna sammandrabbning skedde i relation till att en man vid 69 

års ålder blev skjuten till döds i sitt hem. Mannen tyckts ha uppträtt hotfullt med en machetes 

innan dödskjutningen.  

Denna undersökning syftar inte till att analysera händelseförloppet i sig, utan att studera en av 

de faktorer som kan ha bidragit och påverkat till upplösningen av Husby kravallerna, 

utanförskapet. Vi kommer att studera ungdomars identitetsskapande i relation till det 

stigmatiserade bostadsområdet Husby. Förorten intill Stockholm förknippas ofta med 

segregation, arbetslöshet och kriminalitet. Senaste tiden har samhällsdebatter kring förorter 

och utanförskap blivit allt mer omtalat. Vi anser att denna sociala problematik bör 

uppmärksammas utifrån ungdomars perspektiv. Som konsekvens vill vi undersöka och 

framföra ungdomarnas egna upplevelser kring bostadsområdet och deras identitet. Vidare vill 

vi även studera identitetsprocessen som skapas utifrån en plats som förbinds med sociala 

problem och därmed kan påverka framtida förutsättningar. För att nå syftet kommer 

ungdomars levnadsvillkor, tal och upplevelser att analyseras.  
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2. Syfte och frågeställningar  

  

2. 1. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett stigmatiserat bostadsområde kan påverka 

ungdomars identitetsskapande, i detta fall de bosatta i Husby. Vidare vill vi studera hur 

ungdomar upplever medias framställning av deras område, och hur det kan inverka på deras 

identitetsskapande. Vi vill även undersöka om ungdomarna finner en kollektiv identitet samt 

hur den beskrivs.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Hur påverkar ett stigmatiserat bostadsområde ungdomars identitetsskapande? 

Hur påverkas ungdomarna av den mediala framställningen av deras bostadsområde?  

Finner ungdomarna en kollektiv identitet i området, i sådana fall hur beskrivs den?  

 

2.3 Avgränsning 

 

I vår forskning kommer vi att avgränsa oss till Stockholms förort Husby. Vidare kommer vi 

att fokusera oss på ungdomar inom åldern 15-17 år, eftersom det är dessa åldrar som vi vill 

synliggöra, utifrån vårt syfte. Vi valde att förhålla oss till förorten Husby, eftersom det var där 

som de första kravallerna uppstod i Stockholm under maj månad 2013.   

  

2.4 Bakgrund 

 

Husby ligger intill nordvästra delen av Stockholm och bildar tillsammans med 

bostadsområdena Kista och Akalla stadsdelen Kista, Husby tillhör ett av de fattigaste områden 

i Stockholm. År 1995 var medelinkomsten för södra Husbyområdet 103 000 kronor, en 

minskning med 13 procent sedan år 1991. I slutet av 1990-talet var arbetslösheten i uppemot 

40 procent och andel socialbidragstagande var 33 procent. Områdets 4762 bostadsenheter är 

71 procent hyresrätter i fler familjehus, resterande är bostadsrätter. Valdeltagande i 
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kommunfullmäktige år 1998 var på låga 55,6 procent. Husby byggdes färdigt år 1974 och 

beboddes främst av socioekonomiskt sett sämre ställda svenska familjer.   

Under 1980-talet tog den ”etnisk-sociala skytteltrafiken” fart i bägge riktningarna, vilket 

senare har förändrat områdets karaktär. Med detta menar Bunar (2001) att olika 

invandrargrupper har förflyttat sig till detta område, samtidigt som de bebodda invånarna har 

flyttat till andra områden. En av den mest dramatiska ökningen av andel utlandsfödda i hela 

Stockholm anlände just till Husby. Under år 2001 hade 60 procent av de cirka 10 000 en 

utländsk härkomst (Bunar 2001, s.127-128). Statistiken är passande även om den relateras till 

flera år tillbaka i tiden. Vi får en inblick på hur Husby en gång i tiden utvecklades till den 

segregerade förorten som den är idag.   

 

3. Tidigare forskning  
 

Vi har valt att använda oss av tidigare forskningar som undersöker olika faktorer som kan 

inverka på individens identitetsskapande. I tidigare forskning har det visat sig att 

bostadsområdet har en nära koppling till identitetsprocessen hos individer. Beskrivningar av 

ett bostadsområde kan påverka människans självuppfattning. Detta beror på att vår identitet 

skapas i relationer med andra individer. 

 

3.1 Ungdomar och identitet  

 

Tobias Addo, Abby Peterson och Lennart G. Svensson (2003) skriver om förorten, 

bostadsområde och dess studie om ungdomars gruppbildade i en storstads förort.    

Författarna skriver att ungdomarna ser deras bostadsområde som det essentiella, med detta 

menas att de unga människorna som är bosatta i området ser platsen som deras hem. I det 

lokala rummet skapar de gemensamma uppfattningar i utbyte av delade berättelser och 

historier med varandra. Den delade interaktionen skapar en samhörighet mellan ungdomarna. 

Således samtal som äger rum i området är inte bara en viktig aspekt för ungdomsgrupperna, 

utan platsen där man bor delar liknande uppfattningar och föreställningar som är en viktig 

bemärkelse för deras identitetsskapande. Detta gör att platsen som ”hemma” i det lokala 
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området speglar en trygghet och tillgivenhet mellan ungdomarna (Addo, Peterson & Svensson 

2003, s.124-126).  

Addo m.fl. (2003) beskriver en ”vi-känsla” som ungdomarna framställer sig själva gentemot 

”andra”. Denna vi-kännedom beskrivs av ett gemensamt tankesätt, känslor och berättelser  

sinsemellan gruppmedlemmarna, som bidrar till en ”vi” mot ”dem” känsla. ”Dem”-grupperna 

är de konkreta människorna som är konstruerade och icke likhetsinande  gentemot de ”vi”-

grupperna. Framför allt beskrivs hur klasstillhörighet samspelar med bostadsort och etnicitet.  

Etniska svenskar som bodde på ett högre socioekonomiska område sågs som en kontrast till 

dem själva (Addo, Peterson & Svensson 2003, s.211-212). 

Sociologen Ove Sernhede beskriver i sin litteratur AlieNation is my Nation (2007) om hans 

undersökning av invandrarungdomars upplevelser i Hammarkullen som är en stad i Göteborg. 

Med hjälp av en kvalitativ forskning har sociologen både intervjuat och observerat ungdomars 

utanförskap i bostadsområdet. Under sin studie har Sernhede fått en omfattande beskrivning 

som tyder på att unga människor som är bosatta i ett stigmatiserat område känner ett 

utanförskap. Vilket i sin tur leder till att man får en oklar föreställning om man som ungdom 

är en del av det svenska samhället eller inte (Sernhede 2007, s.87).  

Konsekvensen av att bo i ett stigmatiserat område gör också att individer utpekas som andra 

klassens medborgare. Detta kan leda till att unga medborgare får ett behov att försvara den 

egna stadsdelen och den egna identiteten. Strategin för hur man gör det kan variera, ett sätt att 

vinna respekt kan vara att medvetet leva upp eller spela på dess bild av farlighet som medierna 

producerar (Sernhede 2007, s.60-61). 

  

3.2 Media och identitet  

 

Hammaren & Johansson (2009) skriver om media och dess relation till människan. Författarna 

menar att media fungerar som en viktig aktör om man vill förstå sig på vilket sätt individer 

influeras och formas. Vidare skriver Hammaren & Johansson att media kan ses som ett sorts 

dominerande budskap eftersom medierna är fyllda med ledande budskap av ideal, normer och 

moral vilket kan kopplas till ett maktanspråk (Hammaren & Johansson 2009, s.58).  

Bilder och föreställningar av sexualitet, politik och relationer och mycket annat tillhandahålls 

i media. I många fall intar vi information som tillkommer globalt och vad som händer i 

världen. Medias anspråk återger inte bara en verklighet utan konstruerar den också. Dock 
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tolkar människor den och förhåller sig också till denna konstruktion. Detta är ett samspel 

mellan de vardagliga kunskaperna som tilldelas och de mediala framställningarna av de 

diskursiva praktikerna, men även det egna subjektiva sammanförande av det vi kallar identitet 

(Hammaren & Johansson 2009, s.62-63).  

  

Hammaren & Johansson beskriver hur innehållsanalyser av olika mediematerial som 

teveprogram och filmer tenderar att reproducera stereotypa ”identiteter” (Hammaren & 

Johansson 2009, s.60). Exempelvis beskrivs ett antal olika sätt att förhålla sig till den mediala 

framställningen som publik. Det skiljer sig mellan tre olika förhållningssätt, den första är den 

dominerande, den andra är den förhandlande, och den sista är den oppositionella positionen. 

Den dominerande positionen kan förklaras genom att publiken accepterar maktens budskap, 

det vill säga att man ”köper” det som media framställer. Den förhandlande positionen innebär 

att man delvis tar del av nyheterna som ”riktiga påståenden” men att individen samtidigt kan 

inta en granskande bedömning. Den oppositionella positionen betyder att individen ställer sig 

kritiskt till det som presenteras som sanningar eller objektiva nyheter. Individer har en tendens 

att pendla mellan dessa ställningar. 

Hammaren & Johansson beskriver även att det är viktigt att vara på sin vakt när man intar 

medias framställningar, eftersom en stor risk av budskapen kan tolkas som sanningar. Härmed 

menas det att individer bör granska material som media framställer (Hammaren & Johansson 

2009, s.59).  

 

 

3.3 Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter  

 

Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi (2002) har skrivit en rapport där 

de studerar Järvaområdet, som innefattar förorterna Tensta, Hjulsta, Rinkeby, Kista, Akalla 

och Husby. Budskapet med deras rapport är att bidra till en ökad kunskap kring dessa förorter 

i relation till de påverkansfaktorer som styr föreställningar av platserna (Ericsson 2002, s.8). 

Den negativa presentationen av invandrarna i förorterna framställs som objektiva 

beskrivningar i media. Detta gör att människorna som tar del av den mediala presentationen 

av förorterna får ett intryck av att dessa områden anses vara otrygga, problematiska eller 

spännande (Ericsson 2002, s.15).  
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I slutet av 70-talet framkom det mycket i medierapporteringarna om sociala problem, 

kriminalitet, alkoholism och bland annat missbruk kring förorterna. Med detta menar man att 

media framställer en bild av dessa förorter som avvikande, det vill säga att man vill framställa 

förorterna som smutsiga med asocialt beteendemönster och oreda. Detta kopplades främst till 

alkoholister i områdena. 

Ur ett historiskt perspektiv har det funnits spår av stigmatisering i förorterna. Här menar man 

att dessa områden har framställts som avvikande. Konsekvensen av det ledde till att förorterna 

blev stämplade för att ha en misslyckad bostadspolitik enligt media. Vilket inte bara relaterade 

till invandrare, utan även svenskar.   

Under 1980-talet började man presentera en negativ bild av invandrarna i förorterna. 

Det svenska landskapet kom då att upphöra, eftersom förorterna blev allt mer ”invandrartäta”. 

Förorter blev allt mer exotiska, otrygga och problematiska. Som tidigare nämnt finns det 

fortfarande spår av stigmatisering från slutet av 1970 till början av 1980- talet (Ericsson 2002, 

s.18–19). 

 

 

3.4 Förort och tillhörighet  

 

Elisabeth Lilja (1999) berättar om betydelsen som människan har i förhållande till 

omgivningen och dess sociala och fysiska värden. Människor är ofta bundna till sin 

omgivning, vilket gör att det ges en typ av värde som sedan används i dess meningsskapande. 

Om man relaterar det till ett bostadsområde kan individens identitetsskapande påverkas av 

dennes omgivning. Människans identitetskapande kan jämföras med en mental karta där 

historia, nutid och framtid binds samman, vilket betyder att allt runt omkring omgivningen 

bidrar till att skapa individens identitet. Människan är i behov av att se hur andra människor 

kommer att uppfatta en, i samband med detta blir det sociala, fysiska och det individuella 

behoven viktiga i människors vardagliga handlade.  

Människan skapar föreställningar och söker sammanhang om sig själv och miljön, denna 

process sker i den fysiska omgivningen. Vidare kan centrum, gator och övriga platser ses som 

rummet, där människor kommer i kontakt med varandra. Det går att relatera dessa 

föreställningar till människans välmående, Den kan både påverka en förhöjning av självkänsla 

men även hota den. Problematiken uppstår när de boendes egna upplevelser och stolthet av 
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sitt bostadsområde kolliderar med omgivningens negativa föreställningar och värden.  På detta 

sätt kan den utomståendes värdering hota den bosattas självkänsla. Vi kopplar detta till 

ungdomarna i Husby eftersom deras förort är betingat med en negativ bild av exempelvis 

medial framställning. Således kan ungdomarnas identitet och självkänsla påverkas negativt 

(Lilja 1999, s.20-22).  

 

 

Med hjälp av tidigare forskning har vi kunnat se vilken stor inverkar en negativ presentation 

har på ungdomarnas identitetsskapande som är bosatta i området. I vår undersökning vill vi 

studera hur kopplingen ser ut mellan den destruktiva bilden av förorten och ungdomarna, 

således hur bostadsområdet påverkar ungdomarna, i relation till deras identitetsskapande. Vi 

vill med detta ta reda på hur ungdomarna blir berörda av bilden som media framställer.  

 

4. Teorier  

Vi har valt att använda oss av tre teorier som kommer att appliceras till våra frågeställningar. 

Första teorin som vi har valt att använda oss av är Erving Goffmans (2011) som definierar 

begreppet stigma. Goffman beskriver i denna teori hur individer i samhället kan tilldelas olika 

attribut där de kan bli stigmatiserade. Den andra teorin som vi har valt allt använda handlar 

om teoretisering kring kollektiva identiteter, detta för att kunna identifiera människans 

förknippande till en viss grupp eller position. Vidare har vi valt att tillämpa en förortsdiskurs 

i relation till hur bilden av förorten är laddad med ett flertal olika uppfattningar, men som 

oftast tillämpas negativt. Dessa uppfattningar kan anses vara både bra respektive dåliga, och 

kan förstärka stigmatiseringen av ett bostadsområde.   
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4.1 Erving Goffman – Stigma  

 

Goffman (2011) preciserar begreppet stigma som något avvikande attribut hos en människa. 

Med detta menar Goffman att människor som är förknippade med stigma kan framställas som 

icke fullt mänskliga. Han menar att människor klassas som avvikande eftersom beteende eller 

egenskaper misskrediterar individer från det normala. Vidare menar Goffman att denna 

kategorisering framkommer under interaktioner mellan människor (Goffman 2011, s.13). 

Goffman berättar att när en människa dyker upp i ens närvaro har vi en tendens att kategorisera 

och klassa individen utifrån ens förväntade egenskaper hos den andre. Redan i första mötet 

tillkommer våra förväntade uppfattningar av personen. Goffman skriver att den faktiska 

identiteten är den identitet som personen innehar, medan den tillskrivna identiteten är byggd 

på hur människor borde vara i relation till vår virtuella sociala identitet. Han menar att det 

avvikande stigmat beskrivs av de ”normala”, eftersom att de ”normala” är de individer som 

tillämpar de förväntningar och normer som vi individer omedvetet och automatiskt handlar 

efter (Goffman 2011, s.10).  

Skillnaden mellan den faktiska identiteten och den tillskrivna identiteten leder till ett liv i 

utanförskap, vilket resulterar till att människan avskärmas från sig själv och samhället.   

Goffman skriver vidare att människan dock inte hamnar helt utanför en värld där man blir 

nekad, utan här kan individen söka sig till medmänniskor som ger sympati. Dessa kallar 

Goffman för ”de egna ” och ”de visa”. Dessutom menar han att individer kan dela 

gemensamma avvikelser eftersom de känner en gemenskap och moraliskt stöd med andra. Det 

leder till att individerna som är stigmatiserade bedöms som vanliga individer i deras ögon och 

inte känner någon skam alls (Goffman 2011, s.28,37).  

Goffman beskriver tre olika typer av stigma, det fysiska stigman som förklaras som 

förkroppsliga missbildningar av olika slag. Det psykiska stigmat beskrivs som den personliga 

karaktärens olika fläckar som kan tolkas som onaturliga lidelser, viljesvaghet eller bristande 

hederlighet. Vidare menar Goffman att människor som ansluter sig till dessa egenskaper gör 

det på grund av deras förflutna, vilket kan resultera till exempelvis alkoholism, 

homosexualitet, arbetslöshet eller radikalt politiskt uppträdande. Det sistnämnda är det tribala 

stigmat som bygger på ras, religion och nation. Här menar Goffman att denna typ av stigma 

förmedlas från generation till generation (Goffman 2011, s.12).  
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Sammanfattningsvis beskriver Goffman olika bidragande faktorer som tillsammans ger 

stigmatisering. Stigma i detta fall kan medvetandegöras och upprätthållas via media. Medias 

information kan ses som en maktaspekt och bidra till att människor stigmatiseras. Ett negativt 

rykte av ett område kan inverka på ungdomarnas förutsättningar. Denna aspekt har vi tänkt 

fördjupa oss i genom att undersöka hur stigmatiserade förorten Husby kan påverka 

identitetsskapandet hos ungdomar.   

Vår uppfattning är att teorin stigma är applicerbar på individnivå, vilket utgör att vi studerar 

ungdomarnas upplevelser kring den kollektiva identiteten i relation till området Husby. Med 

hjälp av Goffmans stigma teori kommer vi att kunna analysera respondenternas relation till 

området Husby. I vår studie kommer vi att lägga en större betoning på det psykiska stigmat 

och det tribala stigman, eftersom området Husby innefattar en hög arbetslöshet bland de 

bebodda invånarna och beskrivs som invandrartätt.  

  

  

4.2 ”Vi” och ”de”  

 

Hammaren & Johansson (2009) diskuterar begreppet identitet, termen används i 

vardagsspråket för att kunna betona människans tillhörighet. Detta förklarar olikheter och 

samhörigheter bland individer. De förklarar även begreppet identifikation, vilket betyder att 

individen förväntas tillhöra kollektiva enheter och olika grupper. Ett exempel kan vara att 

människor delas in i olika kategorier eller mönster som ”invandrare” eller ”svensk”, moderat 

eller socialdemokrat, man eller kvinna osv.  

Begreppet identifikation betyder att individen förväntas tillhöra eller förknippas till en viss 

samhällsposition eller en viss grupp.  För en del människor är yrkestillhörigheten näst intill 

det samma som identitet. Identitet kan beskrivas som något varierande och föränderligt 

beroende på vilket sammanhang som människan befinner sig i. Eftersom ett samspel mellan 

människor och samhället beträffar de mänskliga identiteter i sociala samband. Författarna 

skriver vidare om begreppet kollektiv identitet, som bygger på att finna en plats i vår moderna 

tid. Modernitet, identitet och skillnad hänger samman, denna ordning medför ett mörker med 

rasism, klassförtryck och sexism (Hammaren & Johansson 2009, s.9).  

Den kollektiva identitet bygger på ett likhetstänkande och en känsla av gemenskap, som 

förenar oss till ett ”vi”. Vidare menar Hammaren & Johansson att det som förenar oss 
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människor är att vi har liknande målsättningar, intressen och erfarenheter. 

Författarna ifrågasätter vad som händer med de människor som inte inkluderas i detta system, 

vilket är en högaktuell fråga idag (Hammaren & Johansson 2009, s.40).  

Hammaren & Johansson beskriver ”den föreställda gemenskapen” som bygger på en rad 

faktorer, inte minst på ett likhetsstänkande. Människor har en tendens att söka sig efter nya 

kollektiva lösningar och skapar nya sociala gemenskaper när de finner brister i samhörigheten. 

När man studerar människors identitetsskapande upptäcker man tydligt hur komplexa dessa 

identifikationsmönster kan vara. De kan ersätta varandra och flera kollektiva identiteter kan 

vävas samman och skapa något som liknar en helhet (Hammaren & Johansson 2009, s.41). 

Bauman (2004) beskriver ”vi” och ”de andra”, där distinktioner och indelning har en förmåga 

att urskilja oss ifrån vilka ”oss” och ”dem” är. Den ena gruppen omfattar de faktorer som vi 

känner att vi förstår och tillhör. Den andra omfattar de grupper som vi inte kan förlika oss 

med. Denna uppdelning kan vara väldigt problematiskt på grund av att den kan anses vara 

väldigt skrämmande (Bauman 2004, s.47). Baumans teori om uppdelning menas att det 

okända är skrämmande och därför kan människans uppfattningar lätt förstärkas av 

misstänksamhet mellan grupperna ”de” och ”oss”. Båda grupperna kan känna en typ av oro 

eller rädsla gällande varandra. Bauman skriver att skillnaden mellan ”oss” och ”dem” gestaltas 

som en distinktion mellan innegruppen och utegruppen. Denna framställning av en innegrupp 

kan inte existera utan den andra (Bauman 2004, s.48).  

 

 

4.3 Förorts diskurs   

 

Thomas Johansson & Ove Sernhede (2004) gör en avhandling där de diskuterar framväxten 

av stadens urbanisering. I avhandlingen utgår de från etnologen Per Markku Ristilammi som 

diskuterar hur media används som ett mellanliggande element i människors samtal. Där de 

sociala ikonografier av förorten symboliseras i form av bilder, och tecken hur förorten 

gestaltas. Sedan 1960-talet har en diskurs format uppfattningar av hur förorter blivit allt mer 

jämförda som annorlunda gentemot övriga samhället.  

I början av 1960-talet när miljonprogrammets förorter byggdes var konceptet annorlunda, det 

stod för det svenska välfärdssamhället och modernitetens framsteg. Vid denna tid betraktades 

förorten som en modern annorlundahet således av en kännetecknande av futuristisk arkitektur 
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och en standardisering av massproducerande bostäder. Dock förändrades bilden under 1970-

talet eftersom förorter utmärktes som främmande. Ristilammis uppger att utbudet av 

lägenheter i förorterna utgjorde att nyanlända hamnade i dessa områden. Med tidens gång 

förändrades den sociala framställningen av förorterna och resulterade till att människor 

förespråkade om att förflytta sig till ”bättre” bostadsområden.  

Förorten framställdes som en ”social avstjälpningsplats” av olika skäl, som var kulturellt, 

ekonomiskt och socialt underprivilegierade. Under 1980-talet skedde ännu en förändring 

inom ikonografin av förorter. Nu kopplades obestämda hot och invandrarna tillskrevs som 

avvikare. Med detta stämplades förorterna som en främmande plats som förknippades med 

(betong) djungel eller ett ”inre orient”, där unga män beskrevs som ociviliserade infödingar 

som måste övervakas.  

Ristilammis skriver vidare att det var viktigt att denna etniska annorlundahet inte lämnade 

förorten, och förortsbon beskrivs som den ”andre”. Dessa egenskaper av den annorlunda 

förortsbon hänför vår egen skuggsida av hotfulla egenskaper och rädslor. Denna summering 

blir att invånare i förorterna laddas med fruktan, förakt och ett avståndstagande vilket 

förknippas med något främmande (Johansson & Sernhede 2004, s.112-113).  

 

Ristilammi definierar boendet som en viktig aspekt för individens självmedvetande.  

Med detta menar han att vi människor använder miljöerna och de omgivande tingen för att 

definiera oss själva. När majoriteten av invånarna i ett bostadsområde värderar platsen på ett 

negativt sätt kan det leda till negativa konsekvenser för människans självkänsla. 

Boendemiljön omvandlas således till ett stigma vilket är ett karakteriserande drag som 

stämplar individen som person. Ristilammi anser att diskursen är en viktig aspekt när stigma 

skapas, man skulle kunna säga att det är ett reducerande kännetecken. Han menar att denna 

faktor kan utesluta vissa möjligheter att komma till tals och ge utrymme för andra, dock kan 

denna aspekt leda till en möjlighet till identifiering (Ristilammi 1994, s.18).  

 

Sammanfattningsvis kopplar vi samman Goffmans teori kring stigma i relation till 

Ristilammis föreställningar och normer kring förortsdiskursen. Detta eftersom de negativa 

egenskaperna kan bli intressanta att undersöka i relation till hur våra respondenter i vår 

undersökning förhåller sig till detta. 
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5. Metod 

 

I denna val av metod kommer vi att förklara och redogöra hur vi har gått tillväga med att samla 

in material genom kvalitativa metoder, för att senare kunna bearbeta och analysera det 

insamlade empiriska materialet. Vi kommer att använda oss av detta tillvägångsätt för att 

kunna besvara våra frågeställningar kring hur ungdomarna upplever sitt bostadsområde.  

Den kvalitativa metoden anser vi är lämpligast och mest relevant till vår studie eftersom vi 

vill lyfta fram individernas föreställningar och resonemang. Med hjälp av detta kommer vi att 

få en djupare förståelse utifrån respondenternas egna upplevelser. Nedan kommer att redogöra 

genomförande och förberedelser av metod som vi bearbetat. 

 

5.1 Urval 

 

För att finna svar på våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi 

intervjuar sex ungdomar som har varit bosatta i förorten Husby i minst tio år.  

Vi valde att förhålla oss till ungdomar i åldrarna 15-17 år eftersom tonårsperioden är en 

betydande roll av människans identitetsskapande. Vi valde att tillämpa ett bekvämlighetsurval 

med kombination av strategiskt urval och en självselektion. Detta ansåg vi lämpligast i mån 

av tid och resurser. Bekvämlighetsurval grundar på att man använder sig av de människor som 

är enklast att få tag i och som finns i det utvalda området. Det strategiska urvalet förklaras 

således av att forskaren använder sig av ett antal faktorer som anses vara teoretiskt betydande 

för att hitta rätt individer som är lämpligast för undersökningen. Undersökningens urval består 

därför av sex ungdomar i åldrarna 15-17 år, och alla måste ha varit bosatt i Husby minst i tio 

år.  

Nackdelen med ett bekvämlighetsurval och ett strategiskt urval kan vara att respondenterna är 

besynnerliga i olika situationer, det vill säga när personer som har utlovat att bli intervjuade 

plötsligt inser att på grund av etiska anledningar inte kan hjälpa till (Trost 2010, s.138-140). 

Detta uppmärksammades av flera ungdomar som passade in på våra kriterier men som inte 

ville ställa upp på intervjuer eftersom de ansåg att media förvränger och misstyder områdets 

rykte. Detta kommer vi att förklara längre ner i genomförande avsnittet. Självselektionsurval 

grundar på att intervjupersonerna själva kan dela med sig av erfarenheter, och kan själva 

bestämma vilka individer som anses vara intresserade av ämnet. Genom detta får vi som 
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forskare en slags självselektion utförd av respondenterna som vi sedan väljer ut att intervjua 

på platsen.  

Aspers (2007) menar att det utgör en stor nytta som forskare att om man är ny på platsen och 

saknar kunskap om området använda sig utav självselektion. Självselektionen var således 

lämpligast vid denna studie eftersom ungdomarna i Husbys fritidsgårdar fick självmant 

bestämma deltagande i studien. Nackdelen med denna selektion kan begränsas av ett område, 

som konsekvens att ungdomar som besöker fritidsgården kan dela liknande uppfattningar. 

Aspers skriver vidare att det är viktigt att försöka komma åt flera nätverk, eftersom det är 

viktigt för forskaren att hitta flera kontraster i relation till området. (Aspers 2007, s.96). Därför 

valde vi att besöka två olika fritidsgårdar i Husby. Den första fritidsgården heter Husbys 

ungdomsgård och lämpar sig till ungdomar mellan 13-15 år. Den andra fritidsgården heter 

Reactor och lämpar sig till ungdomar mellan 15-20 år. Detta eftersom vi ansåg att 

fritidsgårdarna var det midigaste sättet för oss att nå områdets ungdomar. 

Nackdelen med en kombination av ett bekvämlighetsurval och självselektionsurval kan vara 

att man finner svårigheter kring att finna ett övergripande resultat utifrån urvalet. Eftersom vi 

endast kommer att utgå ifrån de respondenter som besöker dessa två olika fritidsgårdar kan de 

omfatta liknande resonemang och uppfattningar. Detta kan leda till att vi förlorar andra 

ungdomars upplevelser och tankegångar som inte besöker fritidsgårdarna i Husby. Dock ansåg 

vi att besöka de två olika fritidsgårdarna möjligtvis var den lämpligaste platsen eftersom 

ungdomar vistas där och dem var det aktuella för studien, och även på grund av tid och 

omfång. 

 

 

 

5.2 Genomförande 

 

Vi började med att göra internet sökning på fritidsgårdar i Husby där vi fan två fritidsgårdar 

”Reactor” och ”Husbys ungdomsgård ” som passade bäst in på våra kriterier. Vi kontaktade 

därefter de ansvariga på fritidsgårdarna via telefon för att se om det var möjligt att använda 

oss av deras ungdomar som respondenter till vår undersökning. Tillsammans kom vi överens 

om en dag då det var möjligt att genomföra intervjuerna. Eftersom vi var nya på fältet blev vi 

guidade till fritidsgårdarna av några ungdomar som stod och hängde i centrum. När vi sedan 
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anlände till fritidsgårdarna Reactor och Husbys ungdomsgård började vi söka efter 

respondenter utifrån våra kriterier som vi redovisat i föregående avsnitt. Intervjuerna  

 

genomfördes på en avskild plats på fritidsgården där vi utförde våra intervjuer enskild med 

varje respondent. Anledningen till att vi valde att utföra intervjuprocessen på en enskild plats 

i lokalen var för att våra respondenter ska kunna uttrycka sig fritt och ärligt. Innan vi inledde 

intervjun började vi med att informera respondenterna om de etiska aspekterna eftersom 

ungdomarna ville förbli anonyma. Vi tog hänsyn till detta och vidare förklarade att vi skulle 

spela in intervjuerna som endast skulle användas som material till vår studie, vilket de gav 

samtycke till (Trost 2010, s.61).  

Eftersom ämnet som vi undersöker är personligt och kan anses vara känsligt, var det några 

ungdomar som valde att tacka nej, vilket vi var beredda på. Under intervjuprocessen kunde vi 

observera att de manliga respondenterna iakttog sina vänner under intervjuns gång. Detta kan 

vara en konsekvens till det valda temat.  

Vi tillämpade semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna som ställs till våra 

respondenter ger mer öppna och breda svarsmöjligheter. Vi valde denna typ av intervju i 

hänsyn till arbetets frågeställningar och syfte. Semistrukturerade intervju frågor kan leda till 

följdfrågor, vilket i sin tur kan tydliggöras och utvecklas av intervjuaren. Detta ger oss 

forskare en möjlighet att kunna styra intervjun. 

 

Våra intervjuer tog ca 25-30 minuter och alla respondenter blev tilldelade samma 

intervjuformulär. Under intervjuerna tänkte vi på att undvika frågor som innehåller 

negationer, eftersom det kan leda till provokation vilket vi ville undvika (Trost 2010, s.96). 

Vi delade upp arbetet kring intervjuerna. En av oss ansvarade för att ställa frågorna under 

intervjuns gång, medan den andra antecknade och spelade in. Detta gjorde vi för att inte missa 

någon information som framkom av respondenterna. Under intervjuprocessen kunde 

respondenterna finna det svårt att förstå några ord som framkom under intervjun. Vi förklarade 

delvis frågeställningens syfte, men hade i åtanke att inte styra respondentens uttal och 

resonemang. 
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Etik 5.3 

 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska krav om humanistisk-samhällsvetenskaplig (2002) skriver 

att det är viktigt att man utgår ifrån två etiska krav när man ska göra en studie. Det första 

kravet handlar om att forskaren endast ska utgå ifrån frågor som är relevanta för studien, och 

det kallas för forskningskravet. Det andra kravet handlar om relationen mellan forskaren och 

undersökningspersonerna, och innebär att det är förbjudet för forskaren att kränka sina 

respondenter och deltagare, samt att det är förbjudet att utsätta sina respondenter  

för psykiska och fysiska skador. Detta krav kallas för individsskyddskravet och innefattar även 

fyra andra krav som forskaren måste fullfölja. Dessa är: 

 det första kravet som handlar om att forskaren måste informera respondenten innan 

intervjun har startats. I detta fall har vi grundligt och noggrant informerat våra 

respondenter om avsikten samt målet med vår undersökning (Vetenskapsrådets 2002, 

s.5-7).  

 det andra kravet som handlar om att respondenterna själva får bestämma och avgöra 

hur länge de vill delta i intervjuerna. Vi har varit noggranna med att informera våra 

respondenter att intervjun är frivillig. Väljer respondenten att inte längre vara delaktig 

under intervjuns gång, respekterar vi det. Detta krav kallas för samtyckekravet 

(Vetenskapsrådets 2002, s.9-10). 

 det tredje kravet som kallas för konfidentialitetskravet och innebär att man endast får 

använda sig av respondenternas information till studiens syfte, informationen om 

deltagarna heller inte får delas ut till någon annan. Vi har varit mycket försiktiga med 

informationen som vi har fått in av våra respondenter och har endast tillämpat den till 

vår studie. Efter att vi transkriberade våra intervjuer gjorde vi oss av med 

inspelningarna då våra respondenter ville vara anonyma och ville därför inte någon 

annan skulle ha tillgång till materialet (Vetenskapsrådets 2002, s.12). 

 det fjärde kravet som kallas för nyttjandekravet och handlar om att man inte får 

använda materialet man har fått in under studiens gång till något annat än studiens 

syfte. Här har vi därför varit mycket noga med att inte använda vårt material som vi 

har fått in och utnyttjat det till något annat än studiens syfte. Vi framförde därför i 

början av intervjun till respondenterna noga att informationen som vi får in endast 

kommer att användas till studien och inget annat (Vetenskapsrådets 2002, s.14). 
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Innan intervjun gick vi noggrant igenom våra intervjufrågor som vi skulle ställa till våra 

respondenter, detta för att undvika att sätta deltagarna för en obehaglig situation. 

Under intervjuns gång har vi förhållit oss till individsskyddskraven eftersom vi anser att det 

är viktigt att ingen utsätter deltagarna för skador eller får de att känna sig förödmjukade. Som 

konsekvens bestämde vi oss därför att noggrant gå igenom individsskyddskraven med våra 

respondenter innan intervjun startade för att de ska känna till deras rättigheter samt känna sig 

trygga under intervjuprocessen (Vetenskapsrådets 2002, s.7). 

 

 

 

5.4 Bearbetning  

 

Aspers (2011) lyfter fram begreppet deduktion som förklaras utifrån en kunskapsteori som 

baseras på att man drar slutsatser utifrån givna premisser. Dessutom förklaras induktion som 

att man tillämpar en slutsats baserat på empiriska fall (Aspers 2011, s.32).  

Under studiens gång har vi valt att arbeta utifrån den deduktiva forskningsmetoden, där vi har 

använt oss av våra tillämpade teorier för att kunna koppla och analysera de till vårt material. 

Boyatzis (1998) förklarar ett arbetsätt som bygger på att koda materialet i olika etapper. Med 

dessa koder kommer det att omfatta olika teman för att kunna kategorisera och detaljera 

materialet, samt för att hitta strukturer från det observerade delarna av materialet. Den 

teoretiska delen driver kodningens utveckling. För att få till teorin måste kodningen drivas 

noggrant. Utifrån kodningens struktur jämförde vi om det fanns urskillningar eller likheter 

mellan respondenternas svar (Boyatzis 1998, s. 35-36). Vi har valt att använda oss av Boyatzis 

redogörelse och tematisering och kodning. Han förklarar tre olika tillvägagångssätt för att 

koda, vilka är data-driven kodning, teoridriven kodning och tidigare-forsknings driven 

kodning (Boyatzis 1998, s. 44).  

Vi skapade ett kodningsschema för att enkelt kunna se likheter som skillnader på 

respondenternas uttalanden. Kodningsschemat gjorde det enkelt för oss att kunna skilja på 

materialet, och vi delade upp de olika kategorierna utifrån det vi ville undersöka, vilket var 

hur de upplever att bostadsområdet har påverkat deras identitet, hur de påverkas av den 

mediala framställningen och om de finner en kollektiv identitet. Vi ställde fram våra koder på 



 

17 
 

ett strukturellt sätt för att vi ska kunna se hur ungdomarna upplever deras bostadsområde och 

genom deras uttalanden hitta likheter och olikheter (Boyatzis 1998, s. 29). 

När vi hade transkriberat klart läste vi noggrant igenom sedan började vi koda vårt material 

ett flertal gånger. Genom att upprepa kodningen ett antal gånger bidrar det till väsentliga och 

rimliga meningar vilket sedan resulterar till klarläggande teman som i sin tur redogör för hur 

ungdomarna i Husby blir påverkade av sitt bostadsområde, hur media framställer 

bostadsområdet samt om ungdomarna finner en kollektiv identitet och hur den beskrivs 

(Boyatzis 1998, s.38-41). 

 

 

 

 

5.5 Bedömning av datakvalitet  

 

För att vi ska nå en hög reliabilitet har vi kontrollerat att den insamlade empirin har en 

överstämmelse med det vi vill undersöka. Forsknings validitet innebär att forskaren ser kritisk 

på sin analys, och presenterar sitt perspektiv på ämnet i studien. Forskaren presenterar olika 

kontroller som läggs fram för att motverka felaktiga tolkningar. För att nå en god forsknings 

trovärdighet ska läsaren kunna granska arbetets tillvägagångsätt. (Kvale 2009, s.268).  

För att vi ska kunna säkerhetsställa validiteten har vi formulerat våra frågor på ett tydligt sätt. 

Detta är en viktig förutsättning för att man lättare ska förstå frågeställningarna och vidare 

kunna besvara dessa. En annan anledning för förtydligandet av frågeställningarna är för att vi 

ska kunna se en klar koppling till våra valda teorier.  

Vi såg till att ha intervjuerna åtskilda från omgivningen för att respondenterna ska känna sig 

bekväma till att öppna sig. Detta kan vara anledningen av att distraktion kan få deras svar att 

inte vara så öppna. Av anledning till att vi valde ett separat utrymme från omgivningen så 

kunde vi själva uppleva att samtliga respondenter kunde tala fritt utan några som helst problem 

och samtalen fungerade lättsamt. De verkade inte ha något emot att dela med sig av sina åsikter 

och upplevelser. Trots detta kunde kamraterna fortfarande se respondenterna som intervjuades 

av oss. Vi kunde se att den intervjuade sinsemellan kunde titta åt kamraternas håll, och detta 

tolkar vi antingen som att denne ville försäkra sig om att inte bli hörd eller nyfikenhet av att 

veta vad kamraterna gör. Detta kan ha påverkat respondenternas uttalanden kring vissa svar. 
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6. Presentation av respondenter  

 

Nedan presenteras samtliga respondenter som har deltagit i vår undersökning.  

Intervjudeltagarna förblir anonyma med anledning av kriterier av etik som vi tidigare nämnt 

under presentation av material. Vi har intervjuat tre flickor och tre pojkar. Vi har endast 

redovisat kön, ålder och etnicitet på respondenterna. 

P=Pojke och F=Flicka.  

 

F 1 – Är 17 år gammal och har tillbringat sina tidigare år i Hjulsta men bor numera i Husby 

sedan tolv år tillbaka. Familjen består av sju medlemmar, och i hemmet talas det tigre och 

arabiska. Hon pluggar på gymnasial nivå och har som mål att bli läkare. 

 

F 2 – Är 15 år gammal och född och uppvuxen i Husbyområdet. Hon studerar på högstadiet 

belägen i Husby. Familjen består av fyra medlemmar och i hemmet talar de persiska.  

 

F 3 – Är 16 år gammal, född och uppvuxen i Husby. Hon studerar på högstadiet i en skola 

belägen i Husby. Familjen består av fyra medlemmar och föräldrarna är etniska svenskar.   

 

P 1 – Är 16 år gammal, född och uppvuxen i Husby. Han går i högstadiet i en skola belägen i 

Husby. Familjen består av fem medlemmar. Hans föräldrar har tidigare bott i ett Afrikanskt 

land och i hemmet talar de swahili. Hans föräldrar har varit bosatta i Sverige i över 15 år. 

 

P 2 – Är 17 år gammal, född och uppvuxen i Husby. Han studerar på gymnasial nivå och 

jobbar som deltidsanställd på en fritidsgård i området. Familjen består av tio medlemmar och 

i hemmet talar de arabiska. Respondentens föräldrar är födda och uppväxta i Mellanöstern.  

 

P 3 – Är 15 år gammal och bosatt i Husby sedan tio år tillbaka. Han går i högstadiet och har 

inga planer på att studera vidare på gymnasialnivå. Respondenten har som framtidsplanen att 
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börja jobba på sin farbrors bilverkstad. Han bor tillsammans med sina föräldrar och sex 

syskon, och hemma talar de arabiska och kurdiska.   

 

 

7. Resultat och analys  

 

Här nedan redovisar vi vårt empiriska material som bearbetats utifrån intervjuer utförda i 

området Husby. Våra respondenter är tre pojkar samt tre flickor i åldern 15-17 år. Alla de har 

varit bosatta i Husby i stort sett under hela deras uppväxt. Vi kommer i detta avsnitt att 

sammanfatta individernas personliga åsikter och uppfattningar till en gemensam 

framställning.  

  

 

7.1 Individuell identitet  

 

De sex respondenterna kunde framföra i intervjuerna att bostadsområdet Husby påverkar 

deras identitetsskapande. Vidare berättar de att Husby är en del av deras identitet där 

uppväxten i området har konstruerat dem. Dock anser två av våra respondenter att uppfostran 

från hemmet tillämpar en del av identitetsprocessen som utvecklat dem till människor som de 

är idag.  

 

Husby stärker min identitet eftersom jag har fått mina grunder här. Det är ändå 

här man har växt upp. Det är samma sak om du växer upp i ett hem med dina 

föräldrar, du får ju en viss uppfostran då. Likadant är det att växa upp i Husby du 

får en viss uppfostran av det också. Jag är den jag är på grund av Husby. Om den 

har påverkat min identitet så har den påverkat mig positivt och inte negativt. – P2  

 

Vi ställde frågan om vilken nationalitet, respondenterna ansågs sig tillhöra och varför i sådana 

fall. Fyra av våra respondenter uppgav att de inte ser sig själva tillhöra den svenska 

nationaliteten på grund av skilda faktorer.  
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Jag är född i Sverige men känner mig själv som en Somalier. Jag pratar ju 

somaliska och gillar vår kultur och så vidare. Men om jag åker med familjen till 

något annat land så känner jag mig plötsligt svensk, det är lite konstigt de där 

faktiskt hehe..Men förutom det så ser jag mig själv som en Somalier. – P3  

 

Jag ser mig själv som en svensk, jag är ju född här liksom. Jag vet att jag är 

mörkhyad och tillhör en annan religion och det kanske gör att människor inte ser 

mig som en svensk. – F1  

 

De kvinnliga respondenterna hade liknande åsikter kring deras nationalitet. Om man 

analyserar F1:s citat menas denna att även om andra människor inte ser henne som en ”etnisk” 

svensk ansåg hon sig tillhöra den svenska nationaliteten. Denna självbeskrivning av 

respondenten visar att hon är mån om hennes identitetstillhörande, dock finner hon att hennes 

uppfattning kan skiljas med hur andra människors uppfattar henne.   

Sammanfattningsvis beskriver de manliga respondenterna i den här studien ett liknande 

synsätt på sin identitetstillhörighet, att svenskhet kan vara svårfångat eftersom de inte anser 

sig tillhöra den svenska nationen. Dock urskiljer sig svaren gentemot de kvinnliga 

respondenterna eftersom de kunde identifierar sig till den svenska nationaliteten.     

 

  

7.2 Kollektiv identitet  

 

Svensk är en svensk, en blatte är en blatte…alltså vi är olika. – P1  

Detta citat speglar en gemensam åsikt som framkom under intervjuernas gång hos de manliga 

respondenterna. Trots att de manliga respondenterna är födda i Sverige kan de inte beskriva 

sig själva som “svenskar” utan ser sig själva som icke svenskar. P1 uppger i intervjun att det 

finns skillnader om vilken etnisk grupp han tillhör, respektive inte tillhör.   
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De som är bra med Husby är att hela orten är som ens familj, behöver man något 

så kan man höra av sig till vem som helst. Eller behöver familjen något så är de 

bara att plinga på grannarna. – P3   

 

Gemensamt beskriver våra respondenter att samhörigheten i deras bostadsområde beskriver 

vilka de är som individer. Alla respondenter i den här studien är antingen uppväxta i Husby 

eller bott där en längre tid. Deras familjerelationer och vänner är en del av trygghetsfaktorerna 

som stärker känslan av samhörighet.  

 

Alltså haha att vara Husby barn är inte lätt alltså. Det finns en grej vi brukar 

skoja om, om man säger att man är från Husby så får man inga tjejer haha, därför 

ljuger många och säger de är från Kista haha, så jag säger till folk att jag är från 

Kista. – P1  

 

Fördelen med att tillhöra en specifik grupp är att de finner en gemenskap i området som 

skildrar beskrivningar av kärlek. Dock förklarar respondenten P1 en nackdel av att bo i Husby, 

vilket förklarar en känsla av oro, i samband med att deras uppfattning om området inte 

stämmer överens med andra människors uppfattning. Respondenten anser sig själv att tillhöra 

ett annat bostadsområde, vilket kan ses som ett själförsvar från att stigmatiseras under 

samspel. 

 

7.3 Bostadsområde  

 

Vi frågade våra respondenter hur deras boendesituation ser ut och det framgår att alla våra 

respondenter är bosatta i hyresrätter. Det visade sig finnas liknelser bland respondenterna som 

talade om att Husby är ett tryggt och kärleksfullt område. Respondenterna berättade att de 

finner en gemenskap, tillhörighet och har starka känslor till deras bostadsområde.   
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Jag skulle inte vilja ändra på någonting i Husby det är en kärleksfull förort, jag 

är faktiskt jätte nöjd. Jag är uppväxt här och har alla mina vänner här. Det som 

finns runt omkring mig tycker jag om, och det är perfekt som det är. De flesta här 

delar en närhet som trygghet och gemenskap. Andra människor kanske ser orten 

som en farlig plats men jag som bor här ser att alla här har ett hjärta av guld. – 

P1  

 

Gemenskapen som respondenterna uppgav är att vänskapen har en stor betydelse, och att 

denna tillhörighet beskrivs som kärlek. Respondenterna beskriver Husby som ett område där 

människor delar en solidaritet mellan dess invånare. P1 beskriver gemenskapen som finns 

mellan invånarna i Husby som något som tillgodoser dessa ungdomar, trygghet och kärlek. 

Vidare beskrivs området som något essentiellt. Hemorten fastställs som ”hemmet”, där det 

lokala rummet framställer en spegling av trygghet och tillgivenhet mellan ungdomarna. 

Respondenterna är medvetna om att området har ett negativt rykte, men samtidigt är det inget 

hinder för dem. Gemenskapen de känner för sitt område väger tyngre i jämförelse med den 

negativa bemärkelsen. 

 

Jag har bott i Husby hela mitt liv och tycker att vi har bra gemenskap, men om 

jag ska vara ärlig så tycker jag att de är ett skit ställe alltså, jag skulle inte vilja 

bo här i framtiden för det är så långt bort från Sverige. Husby är ett ställe där du 

duschar och hela din toalett fylls upp med vatten, och det händer inte någon annan 

stans (skrattar lätt), så de är ett fucked up ställe tycker jag, om jag får välja så 

vill jag helst inte bo här. – P2  

 

P2 berättade i intervjun att det positiva med Husby anser han är att människorna i området 

delar en gemenskap och samhörighet, men det negativa är att området framställs som  

”osvenskt”. Vidare förklarar P2 att han upplever området som svenskglest och ser det som 

mindre attraktivt.  

Vi har alla våra vardagliga problem, de är inte lätt för oss i Husby och andra 

förorter, vi har inte de möjligheterna att utvecklas som andra områden har. Jag 

tycker att det stora problemet ligger hos staten, eftersom skola och omsorg dras 

bort från både Husby och andra förorter. – F2  
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Två av våra kvinnliga respondenter berättar att det råder ett missnöje kring det statliga 

ansvaret eftersom både skola och omsorg har skärts ner i flera förorter inklusive Husby. Detta 

påverkar ungdomarna som är bosatta i området då de känner att Husby är mindre 

betydelsefullt i jämförelse med andra områden.   

Vi ställde respondenterna frågan om det finns något som de vill ta avstånd respektive om de 

utgör någon slags engagemang i området.  

 

Alltså jag vill inte ta avstånd från någonting eftersom de är ett område jag bor i, 

och om någonting skulle hända mig eller min familj eller vår lägenhet så måste 

man ju göra någonting åt det. Jag vill ju jätte gärna att andra hjälper till 

exempelvis politiker så de kan hjälpa de drabbade områdena, men jag tycker man 

borde satsa mer på att ha mer aktiviteter för ungdomarna och se till att de får 

någonting att göra på sin fritid och jag tror att poliserna är ganska svaga när det 

kommer till förortsområdena. de borde göra mer liksom, för många som kommer 

har kommit från sina hemländer och där har ju poliser ingen tolerans liksom, dem 

blir ju fan slagna eller blir dödade om de gör något brott eller stenkastning. Så 

att de kastar stenar på polisen utan att göra något tillbaka är ju skandal. Jag 

tycker poliserna borde stå upp lite mera. – F1  

 

F1 berättar att hon inte vill ta avstånd från något som händer i hennes bostadsområde, men 

däremot anser hon att det saknas engagemang från politiker som behövs för att hjälpa de 

drabbade områdena. Vidare antyder hon att de som skyddar samhället är för svaga när det 

gäller brottslighet.  

 

Jag försöker ha en positiv inverkan på folk som kommer hit och sen eeh..alltså jag 

vill ju förbättra bilden av Husby. Jag fick ju en hjälpande hand och jag vill därför 

ge en hjälpande hand till andra, jag vill ge två händer.. det är min grej. – P2  

Ibland är det jobbigt när man ska berätta till någon att man är från Husby, för 

man måste alltid förklara att det bra och så. – F3  
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P2 och F3 är två av respondenterna som anser att det förekommer negativa skildringar om 

deras bostadsområde. Alla våra respondenter är medvetna om sina faktiska identiteter som 

grundar sig på deras egna uppfattningar om området, men ett flertal gånger kan de behöva 

försvara och förklara hur deras verkliga område ser ut. Denna förklaring kan ses som ett 

försvar för att förebygga denna negativitet.   

Vi frågade våra respondenter hur de uppfattar andra stadsdelar i jämförelse med Husby, samt 

hur de upplever segregation och integration.  

 

Alltså de finns klasskillnader, annars hade jag inte bott här liksom, alltså sen ska 

man inte heller klaga på skillnaden för de är ändå vi som har gjort oss bekväma 

här. Du vet jag gillar inte och bo i ett ställe där jag ser min granne två gånger per 

år. Så de är här jag känner mig bekväm för de första, och för de andra så kan man 

snacka segregation och segregation, men om du vill bestämma om du vill bo bland 

ditt folk eller bo bland okända svenskar så hade man ändå valt segregationen. 

Förstår du? vet inte riktigt vad jag ska säga om integration men jag tycker man 

måste sälja sin själ typ. – P2  

 

P2 berättar att det råder skillnader mellan Husby i jämförelse med andra bostadsområden. Han 

väljer hellre att bo i ett område som beskrivs som ”de egna” istället för att bo på en plats där 

man inte ser sina grannar allt ofta. Att bo i ett område som man finner att man tillhör genom 

likheter med andra är en viktigare faktor än att bo på ett område där man är en minoritet bland 

etniska svenskar. Här ses segregationen således som något positiv.   

Integration för mig betyder att alla ska ha rätt till information, och integration 

handlar inte bara om att alla som kommer till landet ska integreras, de går inte 

att klappa med en hand, utan det är lika mycket landets ansvar att integrera 

personen in i samhället. – F1  

 

Här uppger F1 att ansvaret för en integrering inte enbart ligger hos individen själv utan det 

behövs också ett samspel med staten för att nå en integrering. Vidare nämner respondenten att 

en god integration innebär att individer ska ges samma förutsättningar.  
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Husby för mig betyder ”hemma” kärlek, exempel om jag är på någon annan plats 

så känner jag alltid att ja inte är hemma. Ja vet att husby e mitt hem. – P3  

 

P3 är en av våra flera respondenter som delade liknande åsikter kring bostadsplatsens 

betydelse. Här berättar respondenten att Husby beskrivs som en plats som känns som hemma 

och som man håller kärt i jämförelse med andra bostadsområden. 

 

 

7.4 Media  

 

Vi ställde våra respondenter frågan om hur de reagerar när de läser eller hör något om Husby 

i media. Alla våra respondenter delade liknande åsikter kring den frågan, P1 och F1 är två av 

dem. De förklarade att det mesta man hör eller läser om Husby i media är förvrängt och 

förstorat, detta görs i syfte till att endast locka läsare. De berättar även hur det påverkar de 

som individer av att vara bosatta i bostadsområdet.  

 

Hmm… vet faktiskt inte, det beror ju på vad som står. Du kan inte gå till polisen 

och fråga vad som har hänt i området, dem kommer bara ta fram saker som lockar 

media, som till exempel att bilar sprängs, det lockar dem eftersom det är ovanligt 

och det händer inte varje dag. Det är saker som är bra för dem att producera. Det 

är de som inte bor i Husby och inte vet något om området, och tror på det dem 

läser eller hör. Som Husbybo blir man riktigt arg över sånt. – P1  

Man blir irriterad eftersom media överdriver, allt som jag läser och ser är inte 

sant liksom. Jag bor ju i Husby och ser det mesta som händer här och det som 

media visar är inte sant. De gör saker och ting större än vad de är, och de är 

sorligt, för om Husby ska utvecklas och media skriver så om området så får ju 

området ett dåligt rykte. De kan även se dåligt ut i cv: et om det står att man är 

från Husby. – F1  
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Våra respondenter delade åsikter kring medias framställning av bostadsområdet. P2 och F3 är 

två av respondenterna som anser att media förvränger bilden av bostadsområdet Husby. Detta 

gör att människor endast får en dålig bild av området då det positiva inte uppmärksammas 

eftersom det inte säljer.  

 

Grejen är för att de ska sälja på i media så måste de alltid skriva om saker som 

folk vill läsa om. Det kan dö typ 300 personer i burma men de står ingenstans om 

det i aftonbladet, men brinner en bil i Husby så kanske det finns en Svensson långt 

bort i någon stuga som hatar invandrare och som älskar att läsa om de här och 

det är det han vill läsa och det är de därför de skriver om sånt, eftersom det väcker 

intresse hos folk. Media finns för att ställa till med kaos, göra problem och 

förstöra området tycker jag, och därför är det många ungdomar här som aldrig 

vill ställa upp och tala med media för de vrider och vänder på allt. Så ingen här 

litar på media. – P2  

 

Ungdomarna upplever att media rubricerar området Husby negativt. De som inte bor i området 

får en känsla av området som problematiskt. Många ungdomar väljer att ta avstånd från att ta 

del av nyheterna som beskrivs då de inte framställer något som de bedömer stämma överens 

med verkligheten 

 

Alltså innan Husbykravallerna så var det arbetslöshet som man snackade mycket 

om i media, trots att vi är en liten bostadsplats så har procenten av arbetslösheten 

varit hög. Men nu pratar man mycket om Husbyupploppet och andra saker som 

media skriver om. Tyvärr så pratas det inte så mycket positivt och det är så det 

är. Media framställer Husby som en otrygg plats med mycket kriminalitet, men 

om du kommer till Husby och lär känna folket och ser vad som pågår här så 

kommer du märka att de bara handlar om kärlek här. Om du kommer och ser så 

kommer du märka det. – F3  

 

Samtliga respondenter förklarar att det föreligger en konstruktion om hur Husby framställs 

utifrån media. Ungdomarna upplever att Husby förknippas med negativitet. En förvrängd bild 
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beskrivs av området enligt respondenterna. Ett missnöje kommer till tals där positiva 

händelser inte förekommer i medias framställning.    

 

 

 

 

 

 

7.5 Husby i jämförelse med andra områden  

 

Samtliga respondenter hade liknande åsikter kring jämförelsen mellan Husby och 

Östermalm. Den tilltalade skillnaden beskrevs utifrån ekonomiska skillnader samt hur 

områdena framställs annorlunda ur ett medialt perspektiv. 

 

Ja, de finns skillnader, pengar mässigt, det är ju billigt att bo i Husby och dyrt att 

bo i Östermalm det vet vi alla ju, sen är det olika typer som bor i Husby och i 

Östermalm. De som bor i Östermalm tror att de har större möjligheter eftersom 

de har de bättre ekonomiskt men jag tror inte alls att det är så. – F1  

 

Respondenten F1 framför i sin intervju att hon är medveten om den ekonomiska skillnaden 

mellan bostadsområdena Husby och Östermalm. Men hon anser att de som bor i Husby har 

lika stora möjligheter som de som är bosatta i Östermalm, då möjligheterna inte endast 

förklaras utifrån ekonomiska resurser.   

 

Ja det finns en stor skillnad men det finns inte skillnad i det som media framställer, 

alltså att det finns mer kriminalitet här än i Östermalm, det finns säkert lika 

mycket kriminalitet där fast det sker inom stängda dörrar. Skillnaden är då att 

Husby framställs som någonting dåligt medan Östermalm framställs som 

någonting bra. – P3 

 

Vi ställde respondenterna frågan om de ville bo kvar i Husby om de själva fick välja. Två av 
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respondenterna var positiva till att flytta från området men vill gärna ha kvar sina förbindelser 

till Husby.  

 

Jag var i Sundbyberg för tre dagar sen, jag tyckte de var skitfint. Så jag vill flytta 

till Sundbyberg haha. De är fint, jag gick där vid hamburgarprinsen de är skitfint 

och fint område, finare än den här hålan.  – P2  

 

Här beskriver P2 sitt bostadsområde som mindre attraktivt utseendemässigt i jämförelse med 

Sundbyberg, med detta menar respondenten att han inte hade haft något emot att flytta  

från sitt bostadsområde om han hade möjligheten.  

 

Jag skulle säga att jag vill bo i Husby, men på samma sätt så vill jag se andra 

ställen och kunna utvecklas ännu mer. Jag säger inte att ja inte utvecklas i Husby, 

men vill utvecklas ännu mer. Så jag hade inte haft något emot att bosätta mig 

någon annanstans, men vill helst bli gammal och fortfarande bo i närheten av 

Husby. – F1  

 

Respondenten F1 berättar i intervjun att hon är öppen för att bosätta sig i andra 

bostadsområden för att kunna utvecklas som person, men däremot vill hon inte bo långt ifrån 

Husby. 

Vi ställde våra respondenter frågan om de upplever att Husby ger dem möjligheter eller 

förhinder, endast en respondent uppfattade att området ger henne förhinder.  

Jag tror självklart jag hade haft mer möjligheter om jag till exempel hade bott i 

Östermalm, jag hade haft en annan form av socialt nätverk, detta tror jag hade 

lett mig till bättre livsresurser. – F3  

 

P2 och F1 är två av våra respondenter som besvarade frågan om de vill bo i Husby i 

framtiden eller flytta till ett annat bostadsområde. 

 



 

29 
 

Aldrig i mitt liv att jag bor kvar här i framtiden, det är fucking äckligt här alltså, 

som jag sa innan så vill jag inte att mina barn ska växa upp här. – P2.  

  

Just nu har jag inget emot att bo i Husby som sagt men vill inte göra det när jag 

gifter mig och skaffar barn. Men jag kan kanske tänka mig att komma tillbaka till 

Husby längre fram i framtiden eftersom ja tror och hoppas på att Husby med tiden 

kommer att utvecklas vilket ja tror alla förorter kommer göra. Jag tror till och 

med att andra människor också kommer att vilja flytta dit eftersom området 

kommer att bli bättre tror jag. Detsamma gäller de andra förorterna. – F1  

 

F1, F3 och P2 är kritiska till att bo kvar i området i framtiden, de berättar att Husby inte är ett 

område som de vill att deras barn i framtiden ska ta del utav eller vara bosatta i, och vill därför 

att inte bo kvar där. Beskrivning av respondenten F1 är att framtiden inte kanske är att vara 

bosatt i området men att det alltid kommer finnas kopplingar till området då hon är uppvuxen 

där. Tidigare nämner respondenten P2 att Husby framför en viss gemenskap för honom. Dock 

beskriver han att de framtida planerna är att inte låta sina barn växa upp i Husby. 

Formuleringarna av respondenterna bestod av ett flertal beskrivningar av andra områden  som 

bättre i jämförelse med deras egna. Stereotypa föreställningar om att andra bostadsområden 

anses som ekonomiskt starkare i jämförelse med deras egna. Samtidigt blir deras eget 

bostadsområde Husby framställt av stereotypa föreställningar. 

 

 

8. Diskussion 
 

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa vår analys av studiens resultat i samband med de teorier 

som vi har använt oss av. I diskussionen kommer vi att koppla samman våra teorier med vårt 

empiriska material och redogöra likheter med våra tidigare studier.  

Genom vårt empiriska material har vi kunnat tillämpa beskrivningar av Hammarén & 

Johanssons (2009) teoretisering kring hur respondenternas identitet kan förändras under 

samspel. Deras faktiska identitet kan vid flertal tillfällen kollideras i jämförelse med den 

tillskrivna identiteten. Detta framkom när en av respondenterna hade rest till landet han anser 

sig tillhöra, dock upplever han att både han själv och andra människor ser honom som en 
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svensk. De kunde beskriva sin identifikation till den svenska tillhörigheten. Dock fanns det 

en kännedom bland en av våra kvinnliga respondenter att andra möjligtvis uppfattar henne 

som en icke-svensk. 

Goffman (2011) upplyser om hur individer som tillräknas ett stigma kan få det svårare att 

vinna ett socialt erkännande, detta beror på att människor i samhället utgår från normerande 

tankesätt där man agerar efter förväntningar som utgör grunden för hur andra individer bör 

bete sig och ska vara i sociala interaktioner. Den kollektiva beskrivningen kunde synliggöras 

utifrån flera faktorer ur respondenternas uttalanden. En av indikatorerna var samhörigheten 

till området Husby, eftersom de har bott i området i stort sett hela deras uppväxt. Gemensamt 

uppgav alla våra respondenter att deras bostadsområde utgör vilka de ”är” som  

 

individer. Nätverkande av familjerelationer och vänner var en del av trygghetsfaktorerna som 

stärkte känslan av gemenskap. Bauman (2004) beskriver föreställningar av ”vi” och ”de 

andra” ur distinktioner och indelningar. ”Vi” gruppen innefattar anvisningar som människor 

anser sig tillhöra, och ”de andra” beskriver de människor dem varken vill eller kan tillhöra. 

Denna uppdelning kan anses som väldigt oroväckande och problematisk. Eftersom stereotypa 

föreställningar bildas mellan ”vi” och ”de”.  

En annan aspekt som synliggjordes bland våra manliga respondenter var den tydliga 

särhållningen mellan dem själva och etniska-svenskar. De ansågs sig själva tillhöra den 

ickesvenska gruppen, trots att alla manliga respondenter är födda och uppvuxna i Sverige. I 

likhet med Hammarén & Johansson (2009) finns det en förklaring om hur identifikation kan 

associeras till en specifik grupp. Respondenterna beskrev både fördelar och nackdelar med 

grupptillhörighet av ett område.   

Fördelen av den kollektiva tillhörigheten är att de finner en gemenskap i området som 

framställer beskrivningar av kärlek. Dock kan den kollektiva beskrivningen som 

respondenterna har från ett stigmatiserat område skapa en känsla av oro, i samband med att 

deras uppfattning av deras bostadsområde inte stämmer överens med andra människors 

föreställning. En av våra manliga respondenter berättade att han har tenderar till att ljuga om 

vart han är bosatt, detta gör han för att undvika att katigoriseras som avvikare, vilket kan ses 

som ett självförsvar för att inte stigmatiseras under en interaktion.  Goffman (2011) menar att 

människor tenderar att klassa och kategorisera individer i relation till ens förväntade 

egenskaper hos den andre, i detta fall hur respondent P2 säger sig bo på ett annat 

bostadsområde för att inte stigmatiseras. Vidare menar Goffman att den faktiska identiteten 
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är den individen som innehas medan den tillskrivna identiteten är byggd på de förväntningar 

andra människor har på en. 

I jämförelse med Sernhedes (2007) studie finner vi att en av våra respondenter beskriver en 

likhet med de ungdomar som Sernhede har studerat. Att växa upp i ett stigmatiserat 

bostadsområde kan resultera till en oklar föreställning om att tillhöra det svenska samhället.  

Respondenterna är medvetna om att deras område har ett negativt rykte, men samtidigt är det 

inget som utgör ett hinder för dem. Gemenskapen de känner för sitt område väger tyngre i 

jämförelse med den negativa bemärkelsen. Goffman (2011) menar att individer som delar 

sympati och stigma kan söka sig till en gemenskap sinsemellan i form av samhörighet och 

moraliskt stöd. Vidare beskriver våra respondenter gemensamt att de ser sitt område som det 

essentiella, där det lokala rummet fastställs som ”hemmet och speglar en trygghet och 

tillgivenhet mellan ungdomarna.  

Respondenten P2 uttalade sig negativt om sitt bostadsområde och kan tolkas i likhet med 

Ristilammis (1994) beskrivning om hur en individ kan påverkas negativt utifrån 

omgivningens stigma, men även om hur individen stigmatiserar sitt eget bostadsområde som 

något oattraktivt. Respondenten P2 beskrev sitt bostadsområde som misskrediterande och 

icke-normativt, och att han anser att området är ”långt bort från Sverige”. 

Att vara ”Husbybo” kan medföra en negativ inverkan på individernas faktiska identitet i 

relation till hur deras bostadsområde beskrivs. Den visionära beskrivningen av omgivningen 

präglas av den stigmatiserade föreställningen om Husby. Trots detta var alla våra respondenter 

medvetna om deras faktiska identitet, vilket grundar sig på deras egna uppfattningar om 

området. Ett flertal gånger har det hänt att respondenterna har behövt förklara hur deras 

område egentligen är.  Lilja (1999) talar för hur identitetsupplevelsen hos människan kan 

samverka med omgivningens miljö, vilket kan höja eller inverka negativt hos individens 

självkänsla.  

De flesta respondenterna uppgav i studien att de ser Husby som deras hem och ett område 

som de alla trivs väldigt bra i. Detta kan kopplas till Addo, Peterson och Svensson (2003) som 

anser att unga människor som är bosatta i ett visst område inte bara ser platsen som deras hem 

utan även som en trygghet. De berättar att området skapar en gemenskap mellan individerna 

i form av delade historier, detta har vi även sett i vår studie. 
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Samtliga respondenter menar att det föreligger en konstruktion kring hur Husby framställs 

negativt i media. De berättade att media förvränger bilden av deras bostadsområde. Ett 

missnöje finns då positiva händelser inte förekommer i medias framställning, utan att de 

endast lyfter fram det sämre aspekterna i området. Hammarén & Johansson (2009) menar att 

media försöker konstruera en verklighet, där människor tolkar den mediala bilden som en 

verklighetsförklaring. Föreställningar av Husby benämns med negativa budskap som 

kriminellt och otryggt. Denna framställning i media bidrar till att ungdomar i bostadsområde 

påverkas negativt, dock är det inget som ungdomarna förhåller sig till utan de vet hur deras 

verklighet ser ut i deras område i Husby.  

 

 

Hammarén & Johansson beskriver att det finns olika fårhållningssätt för hur man tolkar media. 

Ungdomarna i Husby tenderar att tolka media utifrån den oppositionella positionen.  Vilket 

tyder på att individen ställer sig kritiskt till det som presenteras i media, eftersom deras egen 

vision av området inte stämmer överens med den mediala framställningen. Respondenterna 

upplever att utomstående människor som inte är bosatta i Husby, de förhåller sig till den 

dominerande positionen, som innebär att publiken accepterar och köper ”maktens budskap” 

det vill säga det som media framställer. 

När vi frågade respondenterna om de är intresserade av att delta i vår undersökning var det ett 

flertal ungdomar som valde att inte ställa upp. Något som vi tyckte var intressant och värt att 

poängtera var att den första som fick en förfrågan om att delta i vår intervju tackade nej på ett 

vänligt sätt, och förklarade att han inte ville ha något med media att göra. Hans kritiska 

synpunkt gentemot media gav oss ett intryck av att det fanns mycket information och 

problematik mellan individerna, som är bosatta i förorten Husby, och media. Vi respekterade 

det tagna beslutet och tog hänsyn till etiska skäl. Efter det förklarade vi att vår avsikt med 

intervjuerna inte innehar mediala skäl, utan att undersöka hur ungdomar i Husby upplever sitt 

bostadsområde, samt att vi vill undersöka hur den mediala framställningen av deras förort 

påverkar dem.  

Under intervjuns gång framkom det av en av respondenterna att ingen i Husbyområdet litar 

på media och väljer därför att hålla avstånd från dem. Vi antog utefter detta att orsaken till 

den förtappade delaktigheten i intervjun var på grund av att de inte vill samarbeta med media. 

Vi upplevde att individerna hade en viss rädsla mot det som kan kunde skrivas om 
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Husbyförorten i media, för att de framhävde att mycket som skrivits tidigare inte 

överenskommit med verkligheten.  

Samtidigt med detta märkte vi en oro hos Husbyborna, som senare bekräftades och 

förklarades som till grund av att de uppfattade oss som utomstående.  En av respondenterna 

förklarade att vissa förhållningssätt som andra stockholmsbor kan inneha av Husbyområdet 

kan vara förvriden på grund av den mediala framställningen.  

Människor kommer enligt oss att undvika förorten och det anser vi kan skapa ännu större 

särhållning mellan ”vi” och ”de”. Det vi kommit att tänka på är att Husby redan är 

segregerat när det kommer till ett etniskt perspektiv, det vill säga att majoritbefolkningen 

som är bosatta där är icke-etniska svenskar. Om det skulle vara på detta vis att respondenten 

P2:s uttalande kring svensken som läser tidningen om Husby och väljer därmed möjligtvis 

att aldrig besöka orten på grund av den mediala framställningen, skulle detta innebära att 

Husby kan komma att bli ett ännu mer segregerat område. Detta beror självklart på 

individernas individuella sociala nätverk som sedan måste tas hänsyn även tas till att etniska 

svenskar som är bosatta i Husby kanske är minst lika missnöjda med det som skrivs om 

deras bostadsord.  

Våra respondenter upplever att det förekommer skillnader mellan deras eget bostadsområde i 

jämförelse med andra stadsdelar i Stockholm. Den första aspekt som lyftes fram av respondent 

F1 var att Östermalm beskrivs som en plats som urskiljs av ekonomiska resurser.  

Den andra aspekten som lyftes fram av respondent P3 är att den tror att det finns lika mycket 

brottslighet i Östermalm jämfört med Husby, men att media framställer Östermalm som något 

bra och Husby som något dåligt. Våra sex respondenter upplever att media konstruerar deras 

bostadsområde negativt i jämförelse med andra bostadsområden. Det finns stereotypa  

 

föreställningar om att andra bostadsområden anses ha bättre ekonomiska resurser i jämförelse 

med Husby enligt respondenterna F1 och P2.  

I likhet med Hammarén & Johansson konstruerar media en verklighet som människor intar 

och förlitar sig på. Med det kan media ses som en maktfaktor för att upprätthålla hur en viss 

bild av ett område stereotypiseras som framgångsrikt, i detta fall Östermalm. Goffmans (2011) 

stigma teori kan också tillämpas, eftersom stigmatisering kan upprätthållas och skapas av en 

medial framställning. Förorter beskrivs som problematiska och avvikande gentemot andra 
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platser, Östermal associeras med framgång och med bättre ekonomi, delvis förklaras det 

utifrån konstruktioner.  

Två respondenter berättade om hur den negativa framställningen som media framför påverkar 

deras identitet. Detta eftersom arbetssökande i framtiden kan påverka ungdomarna negativt 

då deras bostadsområde framställs som avvikande. Den andra faktorn som lyftes fram under 

studiens gång var den framtida planeringen, att möjligtvis flytta från området Husby var 

respondent P2:s vision. Eftersom han inte tillåter sina barn växa upp i ett sådant 

bostadsområde. Något som vi tyckte var intressant var hur respondenten motsäger sig kring 

uttalandet om sitt bostadsområde. Han lyfter fram positiva aspekter som gemenskap och 

bekvämlighet. Han väljer hellre att bo i ett segregerat bostadsområde där människorna liknar 

honom. Vi funderar kring hur han förhåller sig till detta. Syftar han möjligtvis till etniska 

faktorer eller till klasstillhörighet i hans uttalande? 

 

 

Ericsson, Molina & Ristilammi (2002) beskriver hur media framställer objektiva 

beskrivningar av invandrare i förorten som problematisk. Det kan leda till människor som tar 

del av dess framställning och tar in dess beskrivning som något självklart. Likt deras 

framställning av förorter kan vi finna likheter hur ungdomar uppfattar den mediala 

rapporteringen av deras bostadsområde. Att förorter beskrivs som stigmatiserande är således 

inget nytt, utan den mediala framställningen av Husby kan ses i relation av hur 

invandrarungdomar fått en allt mer central representation av förorterna. 

 

9. Avslutande reflektioner  

 

Ämnet som vi har undersökt har varit väldigt intresseväckande och vi har under denna 

forskning tagit del av våra respondenters tankar och åsikter kring deras bostadsområde. 

Ungdomarna i Husby har varit det centrala i arbetet då vi har fokuserat oss på hur de ser på 

sitt bostadsområde i relation till vad som framställs i media.  

På grund av en avgränsning i vår studie har vi inte haft möjligheten att klarlägga andra faktorer 

som hade varit intressanta och relevanta att undersöka i vår studie. Vår studie har väckt flera 

frågor och alternativ till fortsatta studier. En liknande forskning skulle kunna handla om att 
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jämföra ungdomar från ett område med lägre status, i jämförelse med ett område som präglas 

av en högre status utifrån ett medialt perspektiv, och se om förutsättningarna och deras vision 

kommer att urskiljas. Samt undersöka om det finns faktorer av socioekonomiska och etniska 

som kan komma att påverka ungdomars förutsättningar av identitetskapande. En sådan studie 

skulle kunna bidra till att få en djupare förståelse för hur vissa grupper i samhället kan ha olika 

förutsättningar i relation till var de bor.  

Det skulle vara intressant att utforska flera områden för att se om det möjligtvis finns liknande 

mönster som i Husbyorådet. Skulle vår forskning kunna generalisera vad andra ungdomar i 

andra i Stockholms förorter upplever? Att göra en större forskning av detta område skulle 

kunna utveckla mer förståelse hur vissa grupper i samhället exkluderas. Men framför allt hur 

man kan förebygga dessa socioekonomiska olikheter och framställningar av förorten i en 

högre kontext. Vi tror att detta är viktigt att uppmärksamma för att dessa ungdomars 

livskvalité ska ha samma betydande roll oavsett bostadsområde. Därför är det viktigt att 

engagemanget finns bland politiker för att dessa frågor ska kunna lyftas upp i samhället.    
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10. 2 Intervjuguide  
  

Bakgrund  

– Namn och ålder?  

– Kön och födelseort?  

– Hur ser din bakgrund ut?  

– Hur ser er boendesituation ut? 

– Hur många är ni i familjen?    

– Är någon av dina föräldrar utlandsfödda?  

– Vilket modersmål har du? Vilket språk talar du och din familj hemma?  

– Hur ser din boendesituation ut? är du nöjd med ditt område? förklara?  

– Går du i skolan? Berätta i så fall lite om din utbildning. 

– Berätta lite om din trivsel och umgänge?  

  

Tillhörighet  

– Vilken nationalitet upplever du dig att tillhöra och varför?  

– Vad uppfattar du som svenskt respektive utländsk? Varför?  

  

Identitet  

– Vad betyder Husby för dig?  

– Hur upplever du att ditt bostadsområde påverkar din identitet? hur/vem du är som person? 

– Förknippar du dig som en Husbyboende? I så fall hur? 

– Hur ser du på andra statsdelar i Stockholm?  

– Om du själv fick välja någonstans att bosätta dig, var skulle det vara? Hur lyder din 

motivering? 
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Bostadsområde  

– Hur länge har du bott i Husby? Kan du beskriva hur du upplever Husby?  

– Hur upplever du dess invånare?   

– Vad är bra respektive dåligt med Husby?  

– Hur trivs du i Husby, vad beror det på?  

– Anser du att det finns problem i Husby? hur påverkas du av det i så fall?   

– Finns det några fördelar respektive nackdelar med att bo i Husby?  

– Finns det omständigheter/händelser som pågår i området som du vill vara delaktig i 

respektive ta avstånd ifrån?  

  

Segregation & integration  

– Vad innebär integration/segregation för dig?  

– Anser du att Husby är ett segregerat bostadsområde? i sådana fall hur?  

  

Media  

– Vad får du för reaktioner när du läser om Husby i media?  

– Hur tycker du att Husby framställs i media? vad beror detta på i så fall?  

Framtid  

– Vill du bo i Husby i framtiden? Om inte varför?   

– Finner du några skillnader mellan Husby och Östermalm? Om ja, vad beror dessa skillnader 

på tror du?  

– Påverkas du av dessa skillnader om ja, hur?   

– Tror du att Husby ger det dig förhinder eller möjligheter? I så fall hur?  


