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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer få en inblick i hur ungdomars identitet skapas i relation 

till deras omgivning. Studien förhåller sig till ett etnologiskt fältarbete där intervjuer med ungdomar i 

verksamheten ”Fittja Pulsen” har genomförts. Frågeställningarna är anpassade till samtliga informanter 

och berör frågor om sambandet mellan identitetsskapandet och deras omgivning. De teoretiska 

utgångspunkter som användes i denna studie är Erik H Erikson och Erving Goffmans teori om identitet, 

Elias Norbert och John Scottsons teori om etablerade och outsiders samt Telemans teori om språk. 

Genom användning av dessa teorier vid analysen av det empiriska datamaterialet visar vi att våra 

informanters omgivning spelar roll för deras identitetsskapande. Studiens resultat visar att ungdomarna 

upplever en stark koppling och lojalitet gentemot sitt bostadsområde och enligt dem är deras ort en 

bidragande faktor till deras identitetsskapande. 

 

Nyckelord: Ungdom, förort, identitet, språk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The purpose of this study is through interviews gain an insight into how young people's identity is 

created in relation to their environment The study relates to an ethnological fieldwork where interviews 

with young people in “Fittja Pulsen” has been implemented. The questions are adapted to our informants 

and concerns questions about the relationship between identity creation and their environment. The 

theoretical starting points used in this study is Erik H Erikson and Goffman's theory of identity, Norbert 

Elias and John Scott's theory of established and outsiders as well as Teleman's theory of language.  

Through the use of these theories in the analysis of the empirical data set, we show that our informants 

environment plays a role in their identity formation. Based on the study results, we can conclude that 

our informants feel a strong connection and loyalty to their environment and according to them, their 

city is a contributing factor to whom they are today. 
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1. Inledning 
 

Dagens unga har flera valmöjligheter i sitt identitetsskapande. Detta sätter ungdomarna i en 

problematisk situation då de befinner sig i ett livsstadie där de har det svårt att bestämma sig för en 

tillhörighet men också för sin egen roll i den stora gruppen. Det skapar förvisso förvirring bland 

ungdomarna och man väljer att tillhöra flera olika grupper och välja mellan flera identiteter. Unga 

människor kan alltså välja att anpassa sig efter situation och miljö.
1
 

 

Philip Lalander och Thomas Johansson skriver att identitetsskapandet handlar om att hitta en unik stil, 

ideal och värderingar för att utmärka sin personlighet. Det finns oräkneliga grupper med olika stil, ideal, 

symboler och genrer. För att visa vilken grupp man tillhör använder sig ungdomarna av symboler, så 

som språk, klädstil och musik. Med hjälp av dessa symboler kan ungdomarna skilja sig från andra 

grupper och markera vilken grupp de själva tillhör. Vidare skriver Lalander och Johansson att de 

symboler ungdomarna använder sig av skiljer sig beroende på vilken klass man tillhör. Detta gör det 

ännu tydligare bland ungdomsgrupperna att skapa en gemenskap hos sin egen grupp och utesluta de 

utomstående eller andra grupperna.
2
 

 

Tonårsperioden är en spännande period för den unga och framförallt en tid då mycket ska utforskas och 

identitetens ska utformas. För att kunna förstå identitetsutvecklingen hos ungdomar använder man sig av 

den psykologiska termen adolescensen. Adolescensen delas in i fem faser som börjar redan vid 

nioårsåldern och följer med upp till tjugofemårsåldern. De olika faserna förklarar hur individen lösgör 

sig till självständighet för att sedan prova och utforska sig fram till den identitet som passar bäst.
3
 

Identiteten skapas både på ett individuellt plan så som på ett kollektivt plan. På det individuella planet 

kan den enskilde själv välja och skapa sitt eget ”jag” men det kan också ske i samband med andra 

människor, genom en kollektiv gemenskap som påverkar den unga människan i sitt identitetsskapande. 

Samtidigt är det viktigt att också förstå att identitet är något förändringsbar, den utvecklas genom hela 

livet. Däremot kan situationer eller omgivning påverka ens identitetsskapande. Lalander och Johansson 

menar att de människor som bor i förorter som anses vara resurssvaga med invandrarbakgrund har det 

svårare att utveckla en god självbild. De hinder individen möter leder till dålig själv känsla och kan leda 

                                                 
1
 Lalander & Johansson 2012:20 

2ibid:31 
3ibid:32  
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till att den unga människan inte lyckas ta sig ur sin identitetskris.
4
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att studera ungdomars identitetsformande i en förort.  Vi vill ta reda på vilka 

faktorer som påverkar identitetsskapandet hos ungdomar från Fittja. Syftet uppnås genom en fältstudie 

som är på en ungdomsverksamhet som kallas ”Fittja Pulsen”. Studien fokuserar på ungdomar i åldrarna 

16-20 år. 

 

Studiens centrala frågeställningar är; 

1. Hur visar studiens informanter upp sin identitet? 

2. Hur påverkas studiens informanters omgivning deras identitetsskapande?  

3. Hur använder studiens informanter språk och stil i sitt identitetsskapande?  

 

1.3 Begreppsdefinition 

Identitet 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet identitet ur två olika perspektiv. Det första 

perspektivet innebär hur medveten individen är om sin egen självbild och att den uppfattar sig själv som 

en unik individ. Detta individuella perspektiv handlar om att kunna bevara sin identitet oavsett de 

livsförändringar som inträffar och att individen endast har ett ”jag” vilket innebär att kunna ha en egen 

uppfattning om sin personlighet.
5
 Det andra perspektivet har en kulturell innebörd och syftar på hur 

individer tillsammans i grupp uppfattar sin identitet utifrån en angiven kultur eller nation
6
. I denna 

studie använder vi begreppet identitet utifrån det första perspektivet där individers syn på sin egen 

självbild är av relevans för studien. 

1.4 Avgränsning 
 

Inför denna studie har vi valt att fokusera oss på ungdomar som endast är bosatta i Fittja och som är 

inom åldersramen 16-20 år. Vid intervjutillfällen befann sig ungdomar på verksamheten som inte var 

bosatta i detta område och som inte passade in på åldersgränsen men som var intresserade på att få delta 

i intervjun. Dock var det inte möjligt att ta med deras svar till studien då de inte uppfyller våra kriterier 

för avgränsningen. Med omgivning syftar vi på ungdomarnas bostadsområde och kommer därför 

                                                 
4ibid:55  
 

6
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/identitet-(3) 
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använda oss av termen ”omgivning” med syfte på bostadsområde. 

 

1.5 Arbetsfördelning 
 

Uppsatsarbetet är uppdelat på så vis att vi haft en jämlik skrivuppdelning samt ansvar för samtliga delar 

i uppsatsen. Gülden Yasar har av eget intresse tagit ansvar för metodkapitlet, teorin om etablerade och 

outsiders samt medverkat i uppsatsens layout. Andlib Saeed har ansvarat för inledningskapitlet, teori 

kapitlet om identitet, befintlig forskning samt mindre diverse delar i uppsatsen. Resterande delar, så som 

syfte, frågeställningar, empiri, resultat och analys samt diskussion har skrivits tillsammans. 

1.6 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel där en del av kategorierna är indelade i avsnitt och underrubriker 

för att underlätta det för läsaren. I inledningskapitlet presenteras uppsatsämnet samt redogörs syfte och 

frågeställningar. Det andra kapitlet handlar om bakgrunden till studiens centrala delar. I det tredje 

kapitlet presenteras val av metod för insamling av datamaterial. I kapitel fyra redogörs befintlig 

forskning om studier som är relevanta för denna studie. I det femte kapitlet introduceras de teorier som 

används i studien. Detta följs av kapitel sex, där presenteras och analyseras studiens datamaterial. 

Avslutningsvis anges i kapitel sju de slutsatser som vi har kommit fram till och detta följs av referenser 

och bilagor. 

 

1.7 Studiens relevans för socialt arbete 

Som framtida yrkessocionomer är det viktigt att vi är väl medvetna om våra fördomar och förförståelser. 

Vi anser att alla klienter oavsett bakgrund ska behandlas rättvist. På grund av våra förförståelser om 

andra människor är det lätthänt att man som socionom kategoriserar eller bestämmer i förväg vad för 

hjälp klienter behöver. Därför är det viktigt att ha i åtanke att inte behandla klienten som ett offer och 

döma honom/henne i förhand. Vi vill som framtida socionomer undvika att stigmatisera klienterna. I vår 

presentation inför våra informanter fick vi ett negativt bemötande och har reflekterat kring varför 

informanterna ansåg socionomer som ”dåliga”. Vi vill ändra denna inställning unga människor har till 

myndighetsutövare genom ökad förståelse för att dessa ungdomar bor i socialt utsatta förorter som är 

präglade av utanförskap, fattigdom och kriminalitet. Det är under tonåren som identiteten utformas och 

det är då man som människa är mest mottaglig för externa påverkan och om vi som socionomer 

behandlar ungdomar som problematiska och avvikande så kan det hända att ungdomarna skapar en 

identitet utifrån den bild som utomstående ger dem. 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras en kort introduktion till förorten Fittja samt fakta om fritidsverksamheten 

”Fittja Pulsen” där studiens datainsamling har genomförts. Därefter presenteras temat ”slang”, här ges 

en inblick i hur slangspråket utvecklats, det är viktigt att erkänna det som en sociolekt i det svenska 

språket då ungdomar använder det i sitt vardagsspråk.
7
 

 

2.1 Fittja 
 

Fittja är en förort som ligger i norra Botkyrka med omkring 7000 invånare. Det är i media en omskriven 

förort som speglar bilden av ett problematiskt område där integration och segregation ligger i fokus. 

Segregationen är synlig utifrån miljonprogrammet där de höga byggnaderna dominerar och invånarna 

väljer att flytta ifrån det segregerade området.8 

 

2.2 ”Fittja Pulsen” 
 

”Fittja Pulsen” är en verksamhet för barn och ungdomar mellan åldrarna 12-16 år och ligger i Fittja, 

söder om Stockholm. Denna verksamhet låg till att börja med i centrum av Fittja där alla ungdomar var 

välkomna oavsett ålder. Den ansvarige för verksamheten bestämde sig dock för att bygga om detta till 

två olika verksamheter där de äldre ungdomarna skulle få en egen lokal att befinna sig på. Därefter 

flyttades de yngre ungdomarna till en lokal som i nuläget ligger i samma lokal som Fittja skolan. Även 

om den nya verksamheten är öppen för alla ungdomar mellan åldrarna 12-16 så är det vanligt att 

ungdomar utanför åldersramarna väljer att besöka verksamheten.
9
 

 

Syftet med verksamheten är att erbjuda barn och ungdomar meningsfulla fritidsaktiviteter där de kan 

träffa nya vänner samt bekanta sig med varandra efter skolan. Verksamheten är öppen på dagtid, 

eftermiddag samt kvällstid. Det som erbjuds på fritidsgården är bland annat turneringar, pyssel, utflykt, 

studiebesök samt dansuppträdanden. Intressant är att fritidsgården är öppen endast för tjejer på 

tisdagarna. Detta för att uppmuntra fler tjejer till att besöka verksamheten och att de ska känna sig 

välkomna.
10

 

 

                                                 
7
 Kotsinas 1995:41 

8Ramberg & Pripp 2002:7 
9
Personlig kommunikation 

10
ibid. 
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Verksamheten bedrivs genom finansiella medel från staten och tilldelades 100 miljoner kronor från 

Fittjaprojektet. Ett projekt som syftar till att förorter ska kunna utveckla och förstärka goda 

förutsättningar för invånarna både vad det gäller det arbetsliv och socialgemenskap.
11

 

 

2.3 Slang 
 

”Här skapas ständigt nya ord med humor och språkglädje, där moderna företeelser och 

kända namn inte sällan utgör material vid skapande av nya ord. Något fattigt språk är det 

sannerligen inte fråga om.”12 

 

Under 1928 och fram till 1968 kunde man läsa rubriker i den svenska dagspressen som löd: 

”Stockholmskan börjar erövra riksspråket”, ”skolorna måste ta kampen mot faran” och ”slangspråket 

smittar den språktrötte”. Slang är språket som betraktas som fult, ovårdat och helt onödigt. Det uppfattas 

också som ett lekfullt språk som även kan uttrycka ilska och förklara allvar.13 

 

Ett grovt och dåligt språk är det som ofta förknippas med slang. Hit tillhör storstaden och ungdomarna, 

speciellt de som kommer från de mindre fina bostadsområdena. För ungefär hundra år sedan var det 

storstadskillen från arbetarklassen som talade slang och några årtionden senare var det killen från söder 

även han från arbetarklassen som spelade tuff genom sitt bruk av slang. Idag ser det ut på ett annat sätt.  

Det är ungdomar från andra kulturer som tagit har efter och nyanserat slangen. Även om vi talar om 

slang som ett språk, är det inte riktigt ett språk med egen grammatik och eget unikt ordförråd. Slang är 

en sociolekt som framförallt används bland ungdomar.14 

 

Ibland händer det att en del slangord förlorar sin slangstämpel. Detta kan bero på att man accepterat ett 

eller flera slangord i det ”vanliga” vardagsspråket. Tillslut hamnar dessa ord hos svenska språknämnden 

som genom sitt godkännande för in det i ordböckerna, och sedan uppfattas inte ordet längre som fult 

eller ovårdat och absolut inte som ett slangord.15 

 

Inom slangspråket kan man finna många synonymer till ord som till exempel ”flicka”, ”pojke”, 

                                                 
11

ibid. 
12Doggelito & Kotsinas 2004:28 
13Kotsinas, 2003:7 
14ibid:15 
15ibid:22 
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”kroppsdelar” och ”mat” men även en mängd ord för att uttrycka känslor och beskrivande ord för att 

kunna värdera egenskaper hos varandra.16 

 

Ulla-Britt Kotsinas, forskare och slangordboksförfattare, och Dogge Doggelito, musiker, skriver i 

”Förortsslang” om hur det gamla ungdomsspråket lagts på hyllan för att ersättas med nytt slangspråk. 

Detta ungdomsspråk eller slangspråk används idag i de invandrartäta förorterna utanför Stockholm. I 

”Förortslang” har författarna samlat in slang från just Fittja men även Alby och Norsborg som är förorter 

belägna söder om Stockholm.17 

 

På 1980-talet hade medierna börjat rapportera om ungdomar i invandrartäta områden och det språk de 

använder. Det talades om ”grammatiska avvikelser” och ett ”fattigt ordförråd” bland ungdomarna. Men 

vad har slang för betydelse här? Precis som göteborgskan har sitt drag har stockholmskan sitt egna drag 

och precis som alla dialekter markerar slangspråket talarens härkomst. Det visar på vilken identitet man 

har.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
16ibid:23 
17Doggelito & Kotsinas 2004:7 
18ibid:11 



7 

 

 

3. Metod och datamaterial 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomars identitet byggs upp och hur den påverkas 

utifrån ungdomarnas eget bostadsområde. För att få svar på frågeställningarna har vi valt att genomföra 

studien i bostadsområdet Fittja där vi har genomfört intervjuer med ungdomar som deltar i aktiviteterna. 

Totalt har sju ungdomar som är bosatta i Fittja intervjuats och de är mellan åldrarna 16 -20. Anledningen 

till att vi valde just dessa ungdomar som informanter är på grund av att forskningen anser de vara i det 

stadiet i livet när deras identitet skapas. 

 

Tanken på att utföra denna studie har sin grund i vårt intresse för ungdomar som bor i en förort. Dock 

hade vi från början en idé om att utföra ett fältarbete om ungdomar i ett område med hög 

socioekonomisk status och som skulle genomföras på en internatskola. Detta blev dock problematiskt då 

vi inte fick ett positivt svar från någon av de tre internatskolor som vi kontaktade. Därav ville vi 

undersöka det motsatta istället, vilket är ungdomar i ett område med lägre socioekonomisk status och 

som vi dessutom var säkra på att kunna få intervjuer med. Trots processen med att byta studieobjekt och 

att hitta nya informanter så är vi tillfredsställda med resultatet som vi har uppnått eftersom vi har fått ett 

större helhetsperspektiv på hur dessa ungdomar skapar sin identitet och kopplar sin syn till deras 

omgivning. 

 

3.1 Metodologi 
 

Vi har valt att genomföra ett fältarbete och vi anser att intervjuer med informanter är lämpligast för 

studiens bästa möjliga resultat men också för att det ger oss en bredare bild av hur ungdomar beter sig.   

Denna metodansats syftar för läsarna till att få ta del av informanternas erfarenheter och berättelser 

angående uppsatsens ämne.19 Vi har fått svar på samtliga frågeställningar genom en kvalitativ metod. 

Denna metod innebär att kunskap är något som nås genom att på ett tydligt sätt kunna förstå 

intervjuobjektens tolkningar angående de skäl som ligger bakom till en viss händelse.20 Anledningen till 

att vi valde att genomföra intervjuer med dessa informanter är på grund av den stora kunskapsinsamling 

som denna metod har att erbjuda.  Informanter erbjuds att dela med sig av sina erfarenheter och 

funderingar, både positiva och negativa.21 

 

                                                 
19Larsson, 2005:91 
20Ahrne & Svensson 2011:10 
21Kaijser, 1999:61 
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För att kunna påbörja en studie så finns det två allmänna metodstrategier för forskarna att utgå ifrån. 

Dessa metoder är induktiv samt deduktiv. Den induktiva metodstrategin syftar på att utgångsläget ligger 

i den empiriska delen vilket innebär att datainsamlingen bygger upp själva studien. Den deduktiva 

metodstrategin innebär att det finns en teoretisk utgångspunkt där man har förväntningar på vilket 

resultat man kommer att få i slutändan och denna förväntning bär man med sig från början till slut. 

Studien är baserad på den induktiva metodstrategin vilket innebär att vi utgår ifrån en empirisk 

datainsamling som i slutändan leder oss till en teoretisk ram. Anledningen till att vi har valt denna metod 

är för att vi inte vill bli påverkade av den teoretiska delen som den deduktiva metoden innebär. 22 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

Idén till denna studie uppkom då vår ursprungliga idé inte gick att genomföra. Inom socialt arbete är det 

viktigt att inte stigmatisera människogrupper. Vi ville komma ifrån de stereotypiska förställningar om 

vilka människor som är utsatta och intressanta att undersöka. Därför valde vi att se hur ungdomar från 

elitskolor med hög kulturell kapital visade upp sin identitet och hur den formas utifrån deras miljö. Dock 

gick detta inte att genomföra då ansvariga på samtliga skolor nekade vårt besök. Som framtida 

socionomer vill vi inte enbart fokusera oss på ungdomar i socialt utsatta områden utan även försöka 

förstå skillnader i ungdomars identitet utifrån omgivning. Däremot gick detta inte att genomföra och 

därför sökte vi upp ungdomar i vårt närområde.  

 

Vi började med att formulera frågeställningar om det som vi ville undersöka. Därefter tog vi kontakt 

med ungdomsgården ”Fittja Pulsen” som ligger i Fittja där alla ungdomar är välkomna. Informanterna 

för denna studie är mellan åldrarna 16-20 år då endast de befann sig på plats under de tider som vi valde 

att besöka verksamheten på. Vi kom i kontakt med denna verksamhet för ungdomar genom att besöka 

deras hemsida på internet och skicka ett mail till den ansvarige om att vi var intresserade av att komma 

på besök. Vi förklarade att vi ville observera och intervjua ungdomar angående hur deras identitet 

formas i relation till deras omgivning. I mailet förklarade vi tydligt vad syftet med uppsatsen är. Utifrån 

detta sökte vi efter tidigare forskning om fenomenet vad det gäller denna identitetsprocess samt hur det 

ser ut hos ungdomar. I samma process har vi även genomfört en litteraturstudie om Fittja och tidigare 

forskning kring ungdomar. 

 

Vi besökte verksamheten sammanlagt fyra gånger och detta skedde 11-14 november 2014. Vi började 

                                                 
22Trost J, 2010:37 
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med att observera hur verksamheten ser ut och vilka ungdomar som finns på plats. Varje gång som vi 

kom på ett nytt besök intervjuade vi nya ungdomar och sista dagen så intervjuade vi även den ansvarige 

inom verksamheten. De frågor som vi ställde till informanterna berör bland annat om hur de uppfattar 

sig själva som individer och hur de anser att deras bostadsområde har påverkat deras 

identitetsutveckling. 

 

Innan vi började med intervjuerna valde vi att observera hur fritidsgården ser ut. Verksamheten ligger i 

en lokal mitt i Fittja skolan. I lokalen finns det aktiviteter för de besökande och exempel på dessa är 

playstation, pingisbord samt biljardbord. Det finns även ett separat rum kallat för ”Wii-rummet” där 

ungdomarna kan dansa samtidigt som de spelar tv-spel. Vid ingången finns det en bardisk där det är 

möjligt att handla snacks och dryck, men även pantsätta värdesaker mot exempelvis brädspel. På 

väggarna finns inramade bilder på barn och ungdomar från olika aktiviteter och utflykter som de har 

genomfört tillsammans på verksamheten. 

 

Under intervjuns gång valde vi att använda oss av stödanteckningar istället för bandintervju. Denna 

metod valde vi eftersom samtliga informanter inte kände sig bekväma med bandinspelning. 

Informanterna var då hjälpsamma genom att upprepningar och hade stort tålamod med oss.  

 

3.3 Etiska hänsynstaganden 
 

Det finns ett flertal etiska aspekter att genomföra intervjuer på. I studien använder vi oss av den etiska 

aspekten; informationskravet. Denna metod syftar på att fältarbetets informanter ska få en förklaring om 

vad deltagandet inom studien innebär samt att det är hög integritetsgrad för de deltagande. Vi informerar 

samtliga informanter om att det är frivilligt för dem att delta och att de kan avbryta intervjun när de vill. 

Vi förklarar även för informanterna att uppsatsen kommer publiceras på nätet och att alla kan ta del av 

deras information, dock påpekar vi att deras anonymitet fortfarande gäller. 23 

 

De etiska aspekter som författare bör ta hänsyn till innan intervjutillfället är att ge en tydlig presentation 

av vad syftet till studien är samt hur intervjun kommer att genomföras. Det är författarens plikt att 

redogöra för att det råder anonymitet kring information. Dock är detta inte fullt möjligt men 

informanterna meddelas i förväg att den information som de väljer att dela med sig av sparas och 

används i förtroende till studiens syfte och ingenting utanför dess ramar. Det som kan tänkas avslöja 

                                                 
23ibid:52 
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informanternas identitet kommer att ändras vid transkriptionen, som exempelvis deras namn24. 

Dilemmat med denna metod om att ha gruppintervjuer är att deltagarna får höra varandras erfarenheter 

och åsikter, vilket kan leda till att de berättar vidare informationen till individer som inte har deltagit i 

undersökningen. Dock presenteras detta dilemma för deltagarna i förväg och det är upp till de själva om 

de fortfarande vill delta i undersökningen eller avstå helt25. 

 

Det finns ett flertal etiska dilemman med att intervjua ungdomar då det inte är lika lätt som att 

undersöka barn eller vuxna. Det krävs att författarna förtjänar ungdomarnas tillit och lojalitet för att 

kunna få ta del av information som kan gynna studiens resultat. Det som påverkar om ungdomarna vill 

dela med sig av informationen till högsta grad är hur forskaren visar upp sitt beteende. Ett avslappnat 

beteende och anpassning till situation är därför viktiga faktorer till hur ungdomarna väljer att öppna upp 

sig och dela med sig av informationen till forskaren.26 

 

3.4 Metodanalys 

Denna studie har genom specifika frågeställningar och syfte samt konkreta forskningsbara frågor till 

informanterna lyckats avgränsa forskningsämnet och därmed gjort resultatet tydligt. Under fältarbetet 

har det funnits utrymme för att samla pågående händelser och konkreta situationer. Då det under 

materialinsamlingen dykt upp ämnen som varit överraskande har en omformulering för studiens syfte 

hjälpt till för ökad förståelse för empirin. Alltså kan studiens syfte inte vara fullbordat innan 

materialinsamlingen.
27

 

 

Då vår materialinsamling har en kvalitativ ansats genom ett fältarbete beskrivs människans tankar, 

upplevelser och känslor som väldigt specifika. Det gör vår studie unik och därmed har vi utgått från vår 

egen kreativitet och idéer än förutbestämda regler för analys av material. Materialet har stegvis sorterats, 

alltså har en analys genomförts. Därefter har en tolkning av det analyserade materialet slutförts. För en 

studie med tydlig struktur sorteras materialet för att därefter kunna hitta teman samt sätta materialet till 

en teoretisk ram. Vår studies uppdelning och tematisering har underlättat framställningen av resultatet 

som tyder på en pedagogisk inriktning.
28

 

 

                                                 
24Wibeck V, 2000:115 
25ibid:115 
26Ryen A, 2004:159 
27Kaijser L & Öhlander M, 2011:266 
28ibid:272  
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Tematiseringen för studien har genom direkta kommentarer i empirin utförts. Genom att kategorisera 

empirin i tre delar har varje del lyfts fram och analyserats återigen för att sedan tolkas och sammanföras 

till den teoretiska ramen. Genom tematiseringen av materialet har diskussioner och slutsatser 

automatiskt trätt fram.
29
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4. Befintlig forskning  

I detta kapitel presenteras den befintliga forskningen som behandlar studier lik denna. Här presenterar vi 

forskare som Elisabeth Lilja och Björn Andersson men framförallt en senare studie gjort av Rickard 

Jonsson. Samtliga forskningar är relevanta för vår studie och de centrala teman i studien handlar om 

ämnen som identitet, bostadsområde och språkbruk bland ungdomar. I relation till den befintliga 

forskningen har denna studie kombinerat samtliga forskningars resultat och kompletterat dessa. 

 

4.1 Förortens betydelse för identiteten 
 

Elisabeth Lilja skriver om hur förorten anses vara en hemtrakt för sina invånare där många antingen har 

bott eller väljer att bo kvar. Hon väljer att intervjua invånare i bland annat Husby och Södra 

stationsområdet gällande frågor om bostadsområdet och kopplingen till identitet. 

 

Lilja skriver att även om förorten alltid har haft ett dåligt rykte väljer förortens invånare att inte svika sin 

hemtrakt. Anledningen till detta är att miljön i förorten anses vara jordnära i kontrast till innerstadens 

miljö. Samtidigt som bygget av miljonprogrammet påbörjades så ökade kritiken mot förorten som sedan 

dess aldrig har svalnat. Dock har detta inte påverkat invånarna som trots kritiken och det dåliga ryktet 

som media har framställt väljer att bo kvar eftersom de känner en stark koppling gentemot området. Det 

är i förorten som invånarnas identitet skapas och får mening med tanke på att de lever där.30 

 

Lilja studerar hur invånarna i Södra stationsområdet uppfattar sin bostadsmiljö och hur de kopplar sin 

identitet till detta. Hon kommer fram till att de boende upplever en stark koppling till gården där de bor 

med tanke på att de har vuxit upp inom detta område. Informanterna berättar att de känner 

identitetskoppling samt samhörighet till sina grannar och beskriver att detta är något tidskrävande som 

inte går att finna om man flyttar till ett annat område. En del av informanterna berättar även att de 

upplever en stolthet gentemot sin ort och att tanken på att bo kvar här i framtiden är aktuell.31 

 

Vidare menar Lilja att den fysiska och sociala miljön är en avgörande faktor för hur individens identitet 

skapas. De föreställningar som existerar i omgivningen, exempelvis skola och grannskap, påverkar 

individens val av handlingar vilket resulterar i en påverkan vad det gäller identitet och hur individer ser 

sig själva. Författaren syftar på att det uppstår spänning mellan individ och omgivning och att det 

                                                 
30Lilja E, 1999:5 
31Lilja E, 1999:88 
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budskap som omgivningen sprider har en avgörande roll i individens identitetsskapande. Vidare hävdar 

författaren att invånarna har som ända mål att känna värdighet över bostadsområdet. Dock är det svårt 

att upprätthålla denna värdighet i och med att omgivningen runt omkring har negativa föreställningar om 

området.32 

 

4.1.1 Invandrare och deras hemort 
 

I Fittja och flera närliggande orter härstammar bostäderna från 60 och 70 talets miljonprogram, så 

kallade miljonprogramsområden. Hit har flyktingar och invandrare flyttat som sökt sig till 

storstadsområden. I takt med att invandrare flyttat in har dessa miljonprogramsområden blivit alltmer 

”svenskglesa”. Alltså har en segregation skett med hjälp av frånvaron av invånarna med svensk 

bakgrund. Otterup menar att när invandrarantalet i ett område stiger över 25-30% börjar svenskarna att 

lämna området, och när invandrarna utgör 50% av invånarna lämnar alla svenskar området. I och med 

att svenskarna flyttar ut och det blir fler invandrare i ett och samma bostadsområde skapas etnisk 

segregationen. Denna bli ännu tydligare då man ser att dessa förortsområden ligger i utkanten av 

storstadens centrum. Invånarna från storstaden kommer aldrig ut till förorterna och därmed skapas det 

inte någon direkt kontakt med invandrarinvånarna. De utomstående storstadsborna känner då endast till 

det media rapporterar om förorterna. Å andra sidan skapas inte enbart segregation utan invånarna som 

bor i förorterna upplever en gemenskap som förenar dem oavsett deras etniska bakgrund.33 

 

Alltså får man en annan bild om man utgår från invånarnas egna perspektiv. Otterup skriver i sin 

avhandling att de boenden i Fittja (som undersökts) inte alls känner igen sig i den beskrivning som 

media målar upp för omvärlden. De utomståendes syn pekar på ett problemfyllt och stigmatiserat 

bostadsområde. Denna bild påverkar också hur invånarna uppfattas i den problematiska och 

stigmatiserade förorten.34 

 

Sammanfattningsvis menar Otterup att trots det stora utrymmet förortsområdena fått i forskningen har 

det allt ofta varit ett utomstående perspektiv resultatet presenterats i. Det är ett ”majoritetssamhälles 

perspektiv” som redogör fokusen på segregation och marginaliseringsprocesser. Invånarna som bor i 

förortsområdena sällan har frågats om deras uppfattning om de själva och området de bor i. Otterup 

                                                 
32Lilja E, 1999:78 
33Otterup T, 2005:30 
34ibid:31 
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menar att invånarna från förortsområdena sällan känner igen sig i de beskrivningar av området och 

invånarna som media och forskning framställer.35 

 

4.2 Ungdomar och självbild 
 

I Björn Anderssons studie tas betydelsen för bostadsområde upp och dess relation till ungdomarna. Han 

menar att ungdomar spenderar större delen av sin tid i just sitt bostadsområde och detta ger oss en bild 

av vad de gör, hur de tänker och känner.36 Anderssons studie behandlar ”centrala frågor om hur dessa 

ungdomar organiserar mångfald i vardagligt socialt umgänge och hur etniska gränser uttrycks i 

ungdomars relationer till varandra.”37 

 

Andersson använder sig av Erik H. Eriksons teori om identitetsskapande som har varit till nytta för att 

förstå den unga individens utveckling och identitetskriser. Erikson har ett psykoanalytiskt perspektiv på 

identitetsutveckling. Han menar att när ungdomar ser sig själva i massmedia får de en negativ bild av sig 

själva som kväver deras identitetskänsla till en sådan grad att de utnyttjar allt makt som de innehar för 

att visa motstånd.38 

 

Deras ”otillfredsställda sökande” efter att vara delaktig, ”vara på farten” i samhället lett till att dessa 

ungdomar ansluter sig till intensivt sportande, deltagande i ideologiska rörelser och så vidare. Har 

ungdomar inte tillgång till en sådan plattform, kommer missbruk, grymma upptåg eller gangsterkrig 

fram. När samhället brister i att erbjuda alla lika mycket till politiskt engagemang eller energisk rörelse 

(sport) tar ungdomarna det i sina egna händer och skapar något utifrån de tillgångar de har.39 

 

Ett exempel på denna energiska rörelse är ”bilen”. För den omogna ungdomen, bjuder bilen till ”ett 

berusande sken av intensiv aktivitet”. Många anser det vara ett bedrägligt beteende, att unga stjäl bilar. 

Men det som färre förstår är att det sällan handlar om vinning för egen skull utan ungdomarna söker 

efter en kick som rycker inte bara bilen utan även deras kropp och sinne i flera hundrakilometer i 

timmen. Genom detta beteende upplever dessa ungdomar otrolig känsla av makt.40 

 

                                                 
35Otterup T, 2005:32 
36Andersson B, 2002:39 
37ibid:39 
38ibid:28 
39ibid:209 
40ibid:210 
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Björn Andersson skriver vidare att det är genom våra möten med andra människor och i våra 

läroprocesser som vi bildar uppfattning om oss själva och andra människor. Andersson ställer sig frågan 

om det finns flera skikt av identitet och om individen framhäver vissa sidor och visar det vi egentligen 

tycker, till våra medmänniskor. Då det enligt Andersson finns en rituell acceptans i olika grupper, finns 

det en risk att individen, för att passa in i det egna bostadsområdet ger upp sin ”sanna” identitet41 

 

Vidare menar Andersson att identitet bestäms utifrån den sociala ordningen, och hur väl individen lyckas 

uppmärksamma sin egen tolkning av vem han/hon är. Människor och framförallt ungdomar har en 

förmåga att kunna ta till sig och sända budskap, behålla dessa samt knyta an de till sin emotionella inre 

identitet. ”Det är i kommunikationen med andra ord som identitet prövas och valideras”.42 

 

Alltså är det sociala samspelet avgörandet för den enskildes identitetsskapande, enligt Andersson. 

Fortsättningsvis pratar Andersson om olika mönster bland ungdomars sätt att ”röra på sig”. Han menar 

att det finns något som kallas kamratorienterade grupper. De ungdomar som tillhör denna grupp befinner 

sig allt ofta i sitt eget bostadsområde och lägger mycket tid på att vistas utomhus. Dessa ungdomar 

känner väl till det lokala området och har många platser i grannskapet som sitt ”revir”. Den viktigaste 

platsen är nog fritidsgården. Andersson skriver vidare att den kamratorienterade gruppen sällan vistas i 

centrala staden. ”De känner sig inte hemma där”.43 

 

4.3 Språkbruket hos ungdomar 
 

I det här kapitlet presenteras Rickard Jonssons studie av unga tonårskillar och sambandet mellan deras 

identitet och språk. Här redogörs även Jan Einarsson studie av språksociologi. Einarsson presenterar 

sambandet mellan språk, makt och jämlikhet samt solidaritet. I sin studie belyser han sambandet emellan 

språklig makt och samhällelig makt. 

 

Jonsson menar att dessa ungdomar kan välja när de vill vara ”svenskar” och när de vill vara ”blattar”. 

Alltså kan de gå in i och komma ut ur din invandraridentitet efter situation och plats. Språket är ett 

viktigt redskap som används för bytet av identiteten.44 

 

                                                 
41Andersson B, 2002:52 
42ibid:52 
43ibid:63 
44Jonsson R, 2007:68 
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En intressant del i Jonssons avhandling belyser problematiken kring att vara ung och invandrare. Han 

menar att inga problem löses av att tala det ”korrekta” språket. Jonsson har lyft fram och synliggjort de 

stereotypiska uppfattningarna kring dessa ungdomar. Samtidigt menar han att det inte endast är de 

”utanför” som skapar dessa fördomar utan alla tillsammans skapar och upprätthåller dem. Även vi som 

studerar eller undersöker fenomenet reproducerar dessa stereotyper. Jonsson kritiserar sig själv här och 

menar att frågor som ” hur tror du det skulle vara att vara svensk”? ställts till hans informanter.45 

 

De unga killarnas språk kan ibland uppfattas som obegripligt och problematiskt. Ord som bög, jävla 

blatte osv förekommer rikligt i ungdomarnas språk. Jonsson menar att detta kan förklaras genom att säga 

att de är ”invandrarkillar” och därför brukar de ett språk med inslag av svordomar. Dessa stereotyper 

eller kategoriseringar är kollektiva föreställningar som tillkännager ungdomars samtalsformer.46 

 

I Jonssons avhandling träder ett flertal gånger ungdomar med invandrarbakgrund och ”wannabe 

invandrare” fram. ”Wannabe´s” hänvisas till ”plastnegrer” vilket menas som något oäkta, 

låtsasinvandrare. Dessa ungdomar är sådana som vill vara med i gänget men ändå uppfattas som 

snobbar. De klär sig i stormössa/keps, har en hiphop stil men är ändå snobbar då de har de dyraste 

kläderna som ”negrerna” inte har råd med.47 

 

”Det finns alltså en distinktion mellan att vara naturlig eller att spela, och den som spelar invandrare får 

det nedsättande namnet ”wannabe-invandrare” eller ”whigger”. […] I killarnas konversation finns en 

regel om autencitet som reglerar vem man är, och till det autentiska tillmäter killarna i samtalet kläder 

stor betydelse.”48 

 

Vidare skriver Jonsson i sin studie om att det inte bara är språk eller ord som iscensätter identiteten utan 

även kläder sätter starkt intryck av vem man är. En dominans av mjukisbyxor, kepsar, nyckelband och 

sportskor skapar en gruppgemenskap som ungdomarna strävar efter. Jonsson lägger till att de ungdomar 

som väljer att inte märkas av har oftare synts i jeans och tröja och har därmed också blivit svårare att 

kategorisera eller finna vilken gruppgemenskap de tillhör.49 

 

                                                 
45ibid:68 
46ibid:69 
47ibid:70 
48Jonsson R, 2007:68 
49ibid:70 
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5. Teoretisk ram 
 

I detta kapitel presenteras teoretiska perspektiv om identitet, etablerade och outsiders och språk. För att 

sammanfatta teorierna om identitet har författare som Erik H Erikson och Erving Goffman använts. 

Teorin om etablerade och outsiders av Norbert Elias och John L. Scotson belyser vilken relation 

människan har till sitt bostadsområde/omgivning. Teorin om språk tar upp hur språkbruket bland 

ungdomar används för att uttrycka sin identitet. Det är inte alltid lätt att förklara varför ett synsätt har 

anammats och varför övriga förkastats. I studien har teorierna använts på så vis att det empiriska 

materialet styrkts genom det vetenskapliga fakta. De val som gjorts i denna studies teoretiska del har 

alltså haft utgångspunkten i studiens empiriska material.  

 

5.1 Identitet 
 

Identitetsbegreppet är inte enkelt att förklara och det finns ett flertal varianter vilket; själv-identitet, 

social identitet och kulturell identitet. I denna studie fokuseras det framförallt på själv-identitet och 

social identitet. Förklaringarna för samtliga identitetsbegrepp ligger inte inom ramen för just denna 

studie utan här ligger fokus enbart på att förstå att det finns variationer och att en del hör hemma inom 

psykologin medan andra inom sociologin.50 När man tänker på ”ungdomar” ser man framför sig en bild 

av killar och tjejer i tonårsåldern som ännu inte blivit vuxna, men som är på väg dit, vuxna som är 

delaktiga i samhället och tar beslut som rör deras framtid. Däremot ser vi idag också ungdomar som tar 

ansvar och planerar sin framtid. Detta tyder på att det skett en förskjutning mellan gränserna av att vara 

ungdom och vuxen.51 

 

Forskarna menar att det inte finns tydliga gränser i hur en person exempelvis ska klä sig eller vad denne 

ska lyssna på för musik etc. Kläder, språk och musik etc. är viktiga markörer för att skapa likheter och 

skillnader mellan varandra. Författarna menar att det är uppenbart vilken grupp man tillhör utifrån 

klädsel osv. och att det också skapar en tillhörighet mellan ungdomarna.52   Hammaren och Johansson 

understryker detta genom att skriva att ”ungdom är inte bara en period i livet, utan även en kulturell och 

symbolisk referenspunkt”.53 

 

                                                 
50ibid:10 
51Erikson E, 2008:22 
52ibid:23 
53Hammarén N & Johansson T, 2011:25 
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Vi föreställer oss ungdomar som unga människor med positiv energi och vilja att skapa och förändra 

men även en drivkraft av drömmar att bli något eller uppnå något. Men det behöver nödvändigtvis inte 

vara så. Många ungdomar, framförallt tjejer mår psykiskt dåligt och har dålig självkänsla. Alltså är vår 

fantasi om ungdomar motsägelsefull.54 

 

5.1.1 Rollspel och klädstil 

Goffman menar att det är genom vårt rollspel som vår identitet kan fastställas.  

Då en roll har tydliga spelregler och manus begränsas även våra handlingsutrymmen som i sin tur leder 

till en begränsad identitet. För att vara trovärdiga den roll vi spelar måste vi anpassa oss till hur den är 

skriven. Genom rollspelet ger ”den sociala identiteten, individen en plats i samhället”. 55 

 

Fortsättningsvis skriver Goffman om begreppet fasad. Han förklarar det som en del av människans yttre 

sida. När individen iscensätter sin fasad, det vill säga visar upp den, skapas också dennes identitet. 

Identitet är inte enbart något psykologiskt fenomen utan även ett kulturellt fenomen, där kläder stil och 

intressen har en stark koppling till individens identitet. Författaren menar att kläder, utsmyckningar, 

språk osv inte handlar om vem man är eller vad man har för status utan det talar om för oss vilka vi vill 

bli.56 

 

Människor kan delas in i olika positioner i ett socialt och kulturellt ”rum”. Det finns olika sociala 

grupper och dessa kan placeras in i ett sorts maktfält, där ekonomiska faktorer, utbildning och kulturellt 

kapital spelar roll. Exempelvis kan det finnas människor som har hög utbildning men inte stora 

ekonomiska resurser, det kan också vara att dessa har tillgång till stora ekonomiska resurser men inte har 

stort kulturellt kapital. Genom det här sättet kan vi placera in människor i kategorier, utifrån 

konsumtion, fritid, utbildning osv. Vi får då större förståelse för dessa människors sociala tillhörighet 

och identitet.57 

 

Enligt Goffman handlar klädstil och språk nästan bara om ett maktförhållande och social tillhörighet. 

Han pratar vidare om ungdomens starka vilja att vara spektakulära och enastående i stil och form. Detta 

har man sett i exempelvis punkstilen, som sett som avvikande och normbrytande vid dess premiär. 

                                                 
54Ibid:25 
55Goffman E, 2004:137 
56Ibid:139 
57ibid:141 
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Många av dessa liknande ungdomskulturer har upplevts som revolutionärt, oacceptabelt och onormalt, 

men som med tiden blivit accepterad.58 

 

Alltså kommer Goffman fram till att det är ”genom att identifiera människors kulturella smak och stil 

som det blir möjligt att säga något om deras position i det ekonomiska och samhälleliga systemet”.59 

 

5.1.2 Identitetsutveckling 

Identitetsskapande är det femte psykologiska stadiet en människa går igenom. I det här stadiet försöker 

den unga människan att finna sin roll i samhället. Det är under tonåren som identiteten kommer i fokus 

för tonåringen. Det är genom den kognitiva utvecklingen som den unga individen bildar en uppfattning 

om sig själv. Ungdomens huvudsakliga ansträngning är att konfrontera identitetskrisen. Enligt Erik H. 

Erikson skapas identiteten genom en process på tre stadier. Han beskriver dessa som vilken grupp man 

vill tillhöra, vilka värdegrunder man väljer att förhålla sig till samt utvecklingen av en tillfredsställande 

sexuell identitet.60  

 

Vid tioårs åldern och fram till att ungdomen blir en tonåring samlar denne på sig olika tekniker eller 

färdigheter för att lyckas i livet. Som tonårs ungdomar behöver dessa hitta nya vägar att använda sina 

färdigheter på. När ungdomar har svårighet med att använda sig av sina färdigheter för att skapa 

identitet, eller när det inte finns tillräckligt med medel för att utvecklas, kan det leda till allvarliga 

konsekvenser som utanförskap och kriminalitet.61 

 

Erikson menar att det är de ungdomar som klarar sig igenom identitetskrisen som lyckas skapa en 

harmonisk tillvaro, med trogenhet, lojalitet och en känsla av tillhörighet till sina vänner, familj och 

omgivning. Denna lojalitet kan även vara gentemot värderingar, ideologier, religion, politiska initiativ 

eller etnisk tillhörighet.62 

 

Eriksons teori om identitetsutveckling är utifrån ett manligt perspektiv. Han menar att en man inte är 

kompetent för en förtrolighet förrän han utvecklat en stabil identitet. Tillskillnad från män kan kvinnor 

här skapa ett förtroligt förhållande i samband med äktenskap eller graviditet. Alltså skapar kvinnan en 

                                                 
58Goffman E, 2004:145 
59ibid:145 
60 Erikson E. 1977:110 
61ibid:116 
62ibid:117 
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sin identitet genom förtroligheten och inte innan den, likt män. Denna teori har mött stor kritik på grund 

av det begränsade perspektivet som endast orienterar sig kring manlig identitetsutveckling, trots det har 

Eriksons teori inspirerat till värdefull forskning.63 

 

5.1.3 Sampling 

Begreppet identitet har sedan en tid tillbaka kommit att vara ett aktuellt begrepp inom 

samhällsvetenskapen. Begreppets innebörd har med tiden blivit lös och tydlig. Identitet har flitigt 

används i flera olika sammanhang, så om etnisk identitet, språkligt identitet, manlig och kvinnlig 

identitet och så vidare. Med dessa variationer blir det nästan omöjligt att ge begreppet en entydig 

definition. Identitetsbegreppet kommer från det grekiska ordet idem. Vilket betyder ”den samme” eller 

”jag är jag”. 64 

 

Enligt Erik H. Eriksson har identitet två perspektiv. Ett personligt och ett socialt perspektiv. För det 

personliga perspektivet som essentialismen pratar om har identiteten en kärna som oavsett 

grupptillhörighet eller sociala roller kvarstår. Här menar man att identitet formas före födsel och framför 

allt i barndomen. Däremot menar det socialkonstruktiva perspektivet att identiteten ständigt formas i 

interaktion med andra människor och språket har en stor betydelse för identitetsskapandet. Det 

socialkonstruktiva perspektivet menar tillskillnad från det essentialistiska perspektivet att identitet helt 

och hållet är en social konstruktion.65 Därför ska begreppet identitet inte förstås som ett tillstånd utan 

något som ständigt är i förändring i takt, med människans utveckling.66 

 

Tillskillnad från dagens ungdomar så har de tidigare generationerna haft tydliga riktlinjer på vilka livs 

och tankemönster man kunde ha. Detta förenklade förvisso individens val, men samtidigt begränsades 

även ungdomarnas handlingsmöjligheter. Dagens ungdomar har inte detta öde att gå till mötes. Idag har 

individen obegränsade valmöjligheter när det gäller identitetsskapande menar Otterup. I och med de 

oändliga valmöjligheterna pratas det inte längre om en identitet utan flera identiteter som ungdomarna 

kan växla mellan efter situation, plats och samtalspartner. Denna växling kallas enligt Erikson för 

”sampling” där de olika sociala identiteter kan liknas vid ett frukostbord där ungdomarna kan sampla, 

                                                 
63Erikson E. 1977:117 
64Otterup T, 2005:27 
65Erikson E, 1977:22 
66ibid:28 
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alltså välja ifrån. 67  

 

5.2 Etablerade och outsiders 
 

Norbert Elias och John L. Scotsons studie av teorin om etablerade och outsiders utspelar sig i kvarteret 

Winston Parva i England som består av tre bostadsområden, varav en av dessa med högre 

ungdomskriminalitet än de resterande områdena. Det fanns inget konkret som skiljde åt dessa områden. 

De hade likheter vad det gäller invånarnas bakgrund, klasstillhörighet samt etnicitet. Fast än det sämre 

bostadsområdets brottsstatistik sjönk med åren så var detta område stämplat som dåligt vilket även 

påverkade invånarnas status.68 

 

Det som forskarna vill betona med sin teori är att det centrala grundar sig i hur individer väljer att 

organisera sig vad det gäller den sociala gemenskapen. Han menar att den gruppen som redan är 

etablerad har en större förmåga och bättre möjligheter till att förbättra sin relation mellan varandra 

eftersom de känner varandra sedan tidigare. Norbert menar att den etablerade gruppen har en bättre 

ställning vad det gäller maktförhållandet och att detta är en viktig faktor för att räknas som etablerad. 69 

 

Forskarna beskriver gruppen outsiders och skriver att de som ingår i denna grupp anses vara ett hot mot 

den etablerade gruppen och dess samhälle. Dessa hot utgör framförallt de normer och värderingar som 

finns inom den etablerade gruppen samt ett hot för hur detta kommer att påverka det levnadssättet som 

befolkningen redan är vana vid. De etablerade använde sig av en mekanism genom att stänga ute de 

som var nykomlingar i samhället och hindrade dem att delta i ett socialt umgänge. Ett exempel på detta 

är att inte umgås med outsiders och den närmste kontakt som man hade med denna grupp var på 

arbetsplatsen. Genom denna försvarsmekanism så förstärkte de etablerade sin identitet.70 

 

Anledningen till att de etablerade har en god kontakt och en ordentlig sammanhållning inom gruppen 

beror på de värderingar och åsikter som de delar samt den goda vänskapen och de tidigare minnen som 

de har tillsammans. De nyanlända är inte medvetna om denna stigmatisering som utförs av de 

etablerade eftersom det är något dolt som de etablerade inte vill synliggöra för de utomstående. 71 

                                                 
67ibid:29 
68Elias N. & Scotson J, 2008:9 
69ibid:10 
70ibid. 
71ibid. 
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Elias och Scotson skriver om en viktig faktor som ökar spänningen mellan etablerade och outsiders. 

Denna faktor är när maktförhållandet mellan dessa två grupper ändras och det blir mer jämlikt inom 

grupperna. Maktförhållandet kan ändras utifrån nya möjligheter och tillgångar som outsiders får tillgång 

till men även när de inser att de är underställda och börjar prata om denna stigmatisering samtidigt som 

de som är utanför begär jämställdhet inom samhället. Norbert menar att en sådan situation kan lösas 

genom bättre integrationsmöjligheter mellan grupperna och att gruppen som är outsiders kan assimileras 

till de etablerades samhälle.72 

 

Det som utmärker denna teori är att de som ingår i gruppen outsiders skiljer sig från gruppen etablerade 

endast för att de är nyanlända inom en viss stad eller område. Forskarna skriver att det inte finns några 

som helst skillnader mellan etnicitet, ras, ekonomisk tillstånd eller arbetarklass. Anledningen till att de 

etablerade känner hot från den andra gruppens sida beror på att de som redan är etablerade inom ett 

visst område har bott där sedan flera generationer tillbaka och vill inte ha några förändringar vad det 

gäller normer och värderingar som outsidergruppen kan tänkas ändra på. 73 

 

Forskarna skriver att det enbart inte är outsidergruppen som kan hota den etablerade gruppen, utan 

denna grupp kan även hotas genom att en etablerad individ umgås med någon från outsiders gruppen. I 

och med att två personer från vardera grupp umgås så menar författaren att en smitta kan sprida sig så 

att den etablerade gruppens normer och värderingar riskerar att ändras. Forskarna skriver att denna 

”förrädare” kallas för insider. Denna relation mellan båda parterna riskerar att få den etablerade 

medlemmen helt utesluten från sin egen grupp och kommer ha lägre status i samhället.74 

 

5.3 Språkteori 
 

Teleman inleder med att språk och klädstil är människans starkaste markör för hennes identitet. Det 

språk man är bäst på ligger också närmast individens identitet. Genom sitt språk uttrycker man och visar 

upp sin identitet, och genom att visa upp sin identitet förklarar man också ett sökande efter en 

tillhörighet. En tillhörighet där det talas och förstås samma språk.75 

 

                                                 
72Elias N. & Scotson J 2008:16 
73Elias N & Scotson J, 2008:29 
74ibid:36 
75Teleman 1979:35 
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Vår identitet byggs upp av de egenskaper vi tror oss ha. Samtidigt som den enskilde strävar efter en unik 

identitet har han/hon också ett behov av att vara lik någon/några andra. Språket blir då ett viktigt verktyg 

för att hitta den tillhörighet han/hon söker. Genom språket finner individen inte enbart en tillhörighet 

utan även en trygghet och hemkänsla.76 

 

Teleman skriver vidare att individen själv kan välja att se på språk utifrån ett symboliskt perspektiv samt 

själv välja för hur viktigt språket ska var för hennes identitetsskapande. Denna ansats uttrycker sig 

genom olika diskurser för vilka positioneringar och värden som språken har för individen.77 

 

Vidare menar Teleman att ungdomar har tillgång till två olika språk. Det vill säga det ”svenska språket” 

samt ”förortsspråket”. Han menar att ungdomar använder denna möjlighet till att kommunicera med 

människor beroende på de omständigheter de befinner sig i. Ungdomarna kan här välja att visa vilken 

språktillhörighet de har som i sin tur indirekt talar om för de utomstående vilken identitet ungdomarna 

väljer att visa upp.78 

 

Genom att bruka förortsspråket, det vill säga slangspråket kan ungdomarna ”leka” med språket, skämta 

och hitta på nya associationer och dubbeltydigheter. Det kan också vara användbart för ungdomarna att 

hålla något hemligt, t.ex. sex, droger och lagbrott och så vidare däremot är den viktigaste användningen 

av slangspråket att markera en gemensam identitet.  79 

 

Slangspråket används bland ungdomar för att skapa en tillhörighet. I förorterna där slangen mestadels 

används är invandrarrika områden, med invånare från alla håll i världen och med olika kulturer, 

religioner och traditioner. Det gemensamma slangspråket förkastar en hierarkisk ordning bland de olika 

grupperna.  Istället för att ha flera språktillhörigheter lånar man ord från alla språk och skapar ett eget 

gemensamt språk: Slangspråket.80 

 

 

 

                                                 
76ibid:26 
77ibid:30 
78Teleman U, 1979:40 
79Segerdahl P, 1998:150  
80ibid:151 
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6. Resultat och analys 
 

För att skapa struktur i det empiriska datamaterialet har vi valt att dela in resultatet och analysen under 

tre olika teman som berör studiens centrala frågor. Vi inleder först med en presentation av samtliga 

informanter. Fortsättningsvis presenteras avsnittet bostad och identitet. Här redogörs omgivningens 

betydelse för informanternas identitetsskapande. Vidare presenteras avsnittet ungdomar och självbild där 

empirin om ungdomarnas självbild står i fokus. Avslutningsvis redogörs avsnittet slangspråket. Här 

betonas hur informanterna väljer att använda slangspråket för att uttrycka sin identitet för de 

utomstående. 

 

6.1 Presentation av informanter 
 

Büsra är sexton år gammal och bor i Fittja. Hon bor, som hon själv beskriver det i höghusen nära 

centrum. Vi frågar liksom de andra informanterna om hon kan beskriva sig själv och sitt bostadsområde. 

  

Som person är jag social, glad och omtänksam, tror jag. Fittja är världens bästa ort. Det är farligt här men 

ändå tryggt. 

 

Att det är farlig menar Büsra är något hon själv upplevt. Hon beskriver Fittja som stökigt och orent, men 

att invånarna är varmhjärtade. 

 

  Jag ser fett mycket upp till de i centrum, de har respekt.  

 

Efterson Büsra är  en tjej kan hon inte komma med i ”centrumgänget” men hon trivs i sitt egna gäng där 

hon menar att hon har en ledarroll. 

 

Jag bestämmer mycket ibland, men jag låter de andra också bestämma såklart, lägger hon till för att bekräfta 

sin omtänksamhet och välvilja. Büsra lägger även till att det är hon som hörs mest i slutändan. 

 

Umut som är arton år kommer ofta till Fittja Pulsen men tillbringar även större delen av sin fritid på 

verksamheten och utanför tunnelbane stationen. Umut berättar inte mycket om sig själv utöver att han är 

mycket social och alltid försöker vara glad. Liksom resterande informanter bor även Umut i 

höghusområdet, nära centrum. 
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Det är bra här. Alla är hjälpsamma. De som bor här tycker det är det bästa för dem, det finns både gott och 

ont. Det som händer är inte bra, (Umut syftar här på upploppen som varit tidigare i Fittja) annars är det 

trevligt område att bo i. 

 

Vår tredje informant heter Ibbe och bor en längre bit bort från centrum. Ibbe har gått i Fittjaskolan och 

känner väl till både ungdomarna i hans egen ålder men känner även de yngre ungdomarna. Utifrån vår 

observation verkar Ibbe vara en populär ung man bland de yngre besökarna på Fittja Pulsen. 

 

Där jag bor, det är sista gården, så det är lugnt där. Men jag hänger inte mycket på gården. Jag är mest här 

eller utanför kiosken vid tunnelbanan. 

 

Ibbe är snart tjugoett och han har inget jobb eller färdig gymnasieutbildning. ”Asså jag har hjärta av 

guld, förstår du, sen är jag pratglad”. På frågan om hur han försörjer sig, vill Ibbe inte svara men talar 

om att han fortfarande bor hemma ”så det är inga problem”. ”Asså, våra mammor de slänger inte ut oss 

sådär som svennarnas, fattar du?”. 

 

Carol är sjutton år gammal och har bott i Fittja sedan födseln. Hon studerar på gymnasiet några stationer 

bort från Fittja. Carol besöker ofta ungdomsverksamheten tillsammans med sin kompis Miriam. Carol 

beskriver sig själv som modig men även kaxig. Hon berättar att hennes umgängeskrets består till största 

del av vänner från Fittja, men hon umgås med andra som går i gymnasiet med henne. 

 

Miriam är sexton år gammal och har alltid varit bosatt i Fittja. Hon har gått i Fittja skolan och besöker 

ungdomsverksamheten flitigt på fritiden. Miriam beskriver sig själv som social och rolig. Hon berättar 

att hon spenderar en större del av sin fritid i Fittja tillsammans med sina vänner som också bor i Fittja. 

Sergio är arton år gammal. Han flyttade till Fittja när han var åtta år och har tidigare bott i Hagsätra. 

Sergio studerar liksom Carol på samma gymnasium, men en årskurs högre. Sergio beskriver sig som en 

pratglad kille som besöker ungdomsverksamheten när han inte jobbar. ”Det skola, jobb och sen vara 

här”. 

Vår sjunde informant är nittonåriga Petra som tagit studenten i år (2014). Petra har bott i Fittja sedan 

hon var fyra år gammal och tycker att Fittja är den roligaste platsen hon någonsin varit på. Petra 

beskriver sig själv som tystlåten men påpekar även att hon är socialt utåtriktad, men beroende av 

omständigheterna. 
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Gården där jag bodde, var alltid så kul att vara på. Det var så nära hem. Min mamma kunde se mig från 

köksfönstret så jag fick leka nästan hur länge jag ville. Jag har alltid varit mycket ute på gården och sedan så 

hängde jag och mina kompisar mycket på skolgården efter skolan. Och nu hänger vi mest här på Pulsen. 

 

6.2 Lojalitet till omgivningen 
 

I det här avsnittet diskuterar våra informanter om vilken betydelse omgivningen har för deras 

identitetsskapande. 

Vid frågan om vad ungdomarna anser om Fittja och hur orten har påverkat deras identitet har de i 

princip liknande svar. De är enade om att förorten har påverkat och skapat deras nutida karaktär och 

livsstil och betonar att om de var bosatta i en annan förort så skulle deras personlighet vara annorlunda 

än vad den är idag. 

Jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans än Fittja asså, det är här som jag känner mig trygg och det är 

här jag kan bete mig som hemma […] ingen chans att jag skulle vara den jag är idag om jag bodde i någon 

annan ort fan.– Sergio 

Carol instämmer i Sergios synpunkter och fortsätter med att berätta om när hon befinner sig i 

innerstaden men påpekar att hon inte trivs utanför Fittja överhuvudtaget. 

Jag åker bara till stan om jag ska shoppa med mina vänner för jag gillar inte att vara där så ofta, folk där 

kollar snett på oss när vi går förbi bara för att vi är konstiga. Det märks på oss att vi bor i förorten av hur vi 

pratar och beter oss. I stan är folk bara kalla och tråkiga […] ingen chans att jag skulle umgås med dem. -  

Carol 

Vi tolkar detta som att våra informanter är väldigt fästa vid sin omgivning samt att de trivs bäst i sitt 

egna bostadsområde. Vi uppfattar det som att Fittja är en del av den de är idag och att de inte kan 

föreställa sig att bo någon annanstans än just Fittja eftersom de inte delar samma åsikter och värderingar 

jämfört med invånare i en annan ort. 

 Lilja som har forskat om bostadsområdets betydelse för dess invånare visar på ett resultat där 

informanterna upplever en känsla av gemenskap och närhet till sin omgivning samt att denna gemenskap 
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inte går att finna inom innerstadens miljö. Hon betonar att invånarna väljer att befinna sig i sina 

hemtrakter eftersom de definierar sig med orten samtidigt som de inte vill svika sin hembygd.81 

I en studie av Otterup nämns vikten av gemenskapen mellan invånarna i förorten. Otterup menar att 

denna gemenskap stärks i samband med utanförskapet mellan innerstadsborna som existerar. Detta 

utanförskap menar författaren är en viktig koppling som för samman invånarna i förorten, oavsett etnisk 

bakgrund.82 

Elias och Scotson hävdar att de som är etablerade i sin hemort trivs bäst inom sitt trygga område samt 

att de sällan lämnar denna plats såvida det inte gäller ärenden som kräver att de måste åka utanför denna 

trygghet. Forskarna menar att kontakten med de utomstående endast sker i nödfall, som exempelvis på 

skola eller på arbetsplatsen.83 

 Vidare diskuterar vi i gruppen om varför de känner en stark koppling till Fittja och hur det kommer sig 

att de bor kvar trots det dåliga ryktet som finns om Fittja. 

Alltså tänk om vi skulle flytta någon annanstans, typ Rinkeby. Jag lovar, jag skulle inte känna mig hemma 

där, man har inga vänner liksom. Det blir svårt att lära känna nya människor och det skulle liksom vara svårt 

för så som man hänger i Fittja kan man inte hänga i Rinkeby liksom.. Det är typ olika gäng där och man 

skulle inte förstå varandra [...] man tänker inte så mycket på det dåliga ryktet som finns här, för jag tycker 

inte att det stämmer så mycket som folk pratar om. – Petra 

Miriam och Carol instämmer med Petra. Informanterna menar att karaktär och personlighet är något 

som uttrycks inom ens trygga ramar samt att dessa faktorer blir mindre synliga då de lämnar sin 

hemtrakt och beger sig till det offentliga. Vi tolkar detta som att informanterna inte känner sig bekväma i 

någon annan ort än Fittja, även om de ska besöka en annan plats för en stund eller om det skulle gälla en 

permanent flytt. Detta skulle innebära ett identitetsbyte för våra informanter eftersom flytten skulle 

medföra nya kunskaper och erfarenheter som utvecklar deras identitet. Vi uppfattar även att 

informanterna trots en medvetenhet om de rykten och rapportering i media som cirkulerar med jämna 

mellan rum om Fittja inte stämmer överens med den verklighet de själva upplever.   

                                                 
81Lilja E, 1999:5 
82Otterup T, 2005:30 
83Elias N. & Scotson J, 2008:10 
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I likhet med våra informanter, visar tidigare forskning av Lilja att anledningen till varför invånarna 

väljer att bo kvar i sin ort är på grund av tryggheten samt den starka kopplingen som finns gentemot 

förorten. Hon menar att identitet är något som skapas där individerna känner sig trygga och att detta inte 

går att finna utanför trygghetszonen. Det är i förorten som ungdomarna utmärker sin identitet som mest 

och det är där identitetsprocessen ständigt utvecklas.84 

Otterup redogör i sin studie om hur invånarna ser på det problemfyllda området som det bor i. Han 

menar att den bild som media väljer att rapportera inte stämmer överens med den uppfattning som det 

problemfyllda områdets invånare har. Enligt median visas ett problematiskt och stigmatiserat område 

vilket påverkar hur invånarna betraktas ur de utomståendes perspektiv.85 

 

Liksom Elias och Scotsons teoretiska utgångspunkt om etablerade och outsiders stämmer detta in på 

våra informanter. Elias och Scotson hävdar att individer väljer att organisera sig utifrån den sociala 

gemenskapen som de redan är bekanta med och undviker att umgås med grupper som de inte identifierar 

sig med. En viktig faktor till detta är att individerna känner varandra sedan tidigare och att utveckla nya 

bekantskap skulle vara tids- samt energikrävande. En framtida flytt för de etablerade innebär en 

sänkning av maktförhållandet och att de kategoriseras som outsiders.86 

När vi frågar informanterna om omgivningen påverkar hur de uppfattar sig själva och vad de tycker om 

sitt umgänge så är det splittrade åsikter som läggs fram. Sergio menar att han alltid är sig själv oavsett 

om det finns grupptryck från kamraternas sida och påstår att han inte behöver anpassa sig till olika 

situationer. Miriam håller dock inte med och anser att det finns skillnad på killar och tjejer. 

Asså ibland kan det ju vara så att man säger något bland vännerna för att passa in i gruppen men egentligen 

så tycker man inte det. Man säger något bara för att vara en av dem […] man blir som man umgås helt 

enkelt. Alltså du måste ha koll på vad som är nytt  – Miriam. 

Asså om jag ska vara ärlig så kan det hända att jag byter grupp lite då och då för man orkar inte ibland med 

de andra tjejerna, de är jobbiga. De ljuger och de är falska, man ser på de att de inte är sig själva ju. Men sen 

blir det tjaffs för att man umgås med andra grupper och man orkar inte med sånt, de är barnsliga. – Büsra. 

                                                 
84Lilja E, 1999:5 
85Otterup T, 2005:31 
86Elias N. & Scotson J, 2008:10 
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Vi tolkar detta som att en del av ungdomarna känner sig begränsade i vilken grad de kan visa upp sin 

identitet. De känner sig osäkra på hur gruppen kommer att reagera angående deras åsikter och väljer den 

säkra sidan genom att inte uttrycka sig enbart för att passa in i gruppen, även om detta innebär att de 

visar upp en annan sida av sig själva. Däremot menar en av informanterna att hon trivs i att byta grupp 

eftersom hon finner sin sanna identitet i andra grupper där hon inte behöver visa en annan sida av sig 

själv. Vi tror att hon är villig att ta risken om att inte bli välkommen tillbaka till den ursprungliga 

gruppen eftersom hon upplever att hon visar upp en fel bild av sin identitet. 

Lilja påstår att den fysiska och sociala miljön är en viktig faktor för individers identitetsskapande. Hon 

menar att de föreställningar som samhället har konstruerat, exempelvis skola och grannskap, påverkar 

individen i ens handlingsmöjligheter samt hur denne väljer att uttrycka sig. Forskaren menar att dessa 

föreställningar även påverkar hur personen väljer att se sig själv på och att de budskap som omgivningen 

förmedlar har en avgörande roll i individens identitetsskapande.87 

I teorin om etablerade och outsiders förklarar Elias och Scotson att de åsikter och värderingar som 

existerar i en grupp kan ändras beroende på vilken grupp som man är ”medlem” i. Forskarna menar att 

det enbart inte är outsider gruppen som kan hota den etablerade gruppen. De syftar på att gruppens 

värderingar snabbt kan ändras beroende på vem som väljer att delta i gruppen. Personen som ständigt 

byter grupp kallar forskarna för insider. Ett sådant gruppbyte innebär en försämrad relation mellan den 

som individen och den grupp som denne tidigare var medlem i. Detta byte innebär även att individen får 

en sämre position inom sin omgivning i skolan och grannskapet med tanke på förrädelsen.88 

6.3 Ungdomars självbild 
 

Informanterna menar att utomstående personer som inte bor i Fittja uppfattar de som problematiska. 

Informanterna diskuterar om klasskillnader mellan invånarna i Fittja och de som bor utanför Fittja. De 

menar att de upplever sig själva att tillhöra underklassen. 

  

När vi åker till stan tillsammans med tjejerna så händer det att vi får blickar på oss av typ de ”finare” 

tjejerna. De tror att vi är barnsliga och omogna, men vi har i alla fall kul. Vi skiter i att de kollar snett på oss, 

vi är ändå inte där varje dag. - Petra. 

 

                                                 
87Lilja E, 1999:78 
88Elias N. & Scotson J, 2008:36 
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På frågan om varför de upplever sig vara problematiska svarar samtliga informanter att det beror på 

deras beteende, som exempelvis att vara högljudd och livlig. Vi tolkar detta som att informanterna inte 

lägger stor vikt på anpassning utanför deras lokala omgivning.  Vi tror våra informanter väljer att inte 

anpassa sig då de redan har en trygghetszon att vända sig till, därför har de inget behov av att anpassa 

sig för att göra intryck på de utomstående. 

 

Andersson förklarar det Petra pratar om, som den kamratorienterade gruppen. Han beskriver denna 

grupp som trivs bäst i sin egen omgivning. Dessa ungdomar vistas inte ofta i innerstaden, då de inte 

upplever sig vara hemma där. Det Petra beskriver, kan tolkas som ett utanförskap som leder till att hon 

och de övriga informanterna spenderar mer tid på fritidsgården, då det är en viktigare plats att umgås 

på.89 

 

Som det tidigare har nämnts förklarar Elias och Scotson att de etablerade trivs bäst inom sina 

trygghetszoner samt att de inte lämnar denna trygghetszon om inte det gäller viktiga ärenden som kräver 

att de åker ut till exempelvis innerstaden.90 

 

Fortsättningsvis på diskussionen kring problematiken med att vara ungdom i Fittja berättar 

informanterna om sina upplevelser av vuxnas bemötande. 

 

Vuxna förstår inte sig på vårt beteende. Alltså de förstår inte varför vi gör som vi gör, de ser bara ner på oss. 

De säger bara Umut gör inte si, gör inte så. Asså det räcker abri, man blir trött på dem. Ibland jag skiter i vad 

läraren säger. Typ, har keps eller jacka i skolan, sen jag sover också ibland. Asså det inte de som bestämmer 

hela jävla tiden. Jag har ett eget liv. Asså man pallar inte lyssna hela tiden, hemma sen i skolan, sen om man 

jobbar då där du ska också bitcha för bossen. – Umut 

 

Vi frågar Umut hur han hanterar den situation han beskriver och när han faktiskt får bestämma. Vid 

samma fråga får vi ett skämtsamt svar från Ibbe. Vi uppfattar det som att det finns ett sanning i hans 

skämtsamma uttryckande. 

 

Det är då man bränner bilar, skämtar Ibbe 

 

Man bränner bilar för det finns inget att göra. Det bara frustration över att inte ha något. Bakk de som har bra 

                                                 
89Andersson B, 2002:52 
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jobb och de som håller på med fotboll. Vi får aldrig sånna grejer här i Fittja. Det bara ungdomshuset och 

centrum, som vi har. Det klart folk snattar och kör bilar utan körkort och grejer. – Ibbe 

 

 

Vi tolkar detta som att informanterna upplever att samhället sviker ungdomarna eftersom det inte finns 

tillräckliga resurser för deras fritid. Vi tror att ungdomarna vill visa sitt missnöje genom att göra uppror. 

 

Denna maktlöshet som Umut och Ibbe beskriver leder till att ungdomarna tar till metoder som 

Andersson beskriver är en konsekvens av det ”otillfredsställda sökandet” efter att vara få vara delaktiga 

i samhället.  Det är då ungdomar exempelvis stjäl bilar. Andersson förklarar detta beteende som att 

ungdomarna inte har tillräckliga resurser för aktivt jobbsökande, politiska engagemang, och det är då de 

i sin maktlöshet tilltar olagliga vägar, för att markera sitt närvarande i samhället och bevisa sin 

maktposition.91 

 

En annan anledning till att ungdomarna gör motstånd beror på den negativa bilden media visar upp om 

ungdomarna i Fittja. Enligt ungdomarna är det en falsk bild som framställs. Trots det uppfattar vi 

ungdomarna som att de lever upp till den stereotypiska bilden av hur en ungdom i förorten beter sig.  

 

Alltså vi bryr oss inte om skolan, det är så vi visar upp oss. Vi skapar vårt eget rykte och automatisk så 

anpassar man sig till det här ryktet... man tror att det är ”okej” med ett sådant beteende för media visar upp 

den bilden oavsett vad vi än gör. Så länge det där ryktet lever så kommer vi att vara så som vi är. – Ibbe. 

 

Andersson menar att när ungdomar ser en negativ bild av sig själva i media lyckas inte de med att 

utveckla en god identitetskänsla. När de möter hinder i sitt identitetssökande uppstår en frustration och 

ungdomen använder den makt de har för att visa motstånd. Detta blir problematiskt då de genom sitt 

motstånd lever upp till den bilden som media framställer.92 

 

Erving Goffman menar att ungdomarna spelar upp en roll som samhället tillskriver dem. Med detta 

begränsas ungdomarnas handlingsutrymme då de måste anpassa sig till hur rollen är skriven. I detta fall 

är rollen den som media visar upp. Vidare menar han att det är genom denna sociala roll individen får en 

plats i samhället.93 Fortsättningsvis skriver forskaren om begreppet fasad. Han förklarar det som 

människans yttre sida, det vill säga det som man visar upp för omvärlden. Genom att iscensätta sin fasad 
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så skapas även individens identitet. 94 

 

Vi tolkar detta som att den roll ungdomarna blir tillskrivna är det som de är missnöjda med. De har inga 

valmöjligheter angående sin roll och känner sig underprivilegierade i samhället och därför visar de 

motstånd. 

 

Vidare diskuterar vi vilket stöd ungdomarna får av vuxna i sin utveckling. Ungdomarna upplever att de 

inte får tillräckligt med stöd. Büsra menar att hon inte blir uppmuntrad i skolarbetet och att de vuxna 

inte tar sitt ansvar. 

 

Det är ingen som kommer att bli statsminister här. Jag vet inte vad jag vill bli, har ingen aning om vad jag 

ska göra i framtiden, asså jag har inte värsta drömmarna. Jag tror jag kommer va kvar i Fittja. Det här jag vill 

va. Vi tänker mest på vad vi ska hitta på, på kvällen. – Büsra.  

 

Ja, asså vad man ska ha på sig, vart vi ska chilla. Ser det ut som att någon av oss tänker vad vi ska bli i 

framtiden. Asså okej kanske såndär speciallärare för störda barn. Men då vill jag jobba här i Fittja. – Petra.  

 

Andersson syftar på att ungdomar har en tendens att kunna ta till sig det de vuxna talar om för dem. 

Ungdomen är en period där budskap från de vuxna har stor betydelse för ungdomarnas 

identitetsutveckling. Det är inte enbart ungdomarna själva som skapar sin identitet utan deras omgivning 

och framförallt den respons de får från de vuxna som påverkar deras val i livet.95  

 

Erikson för liknande resonemang där han menar att de utomstående har stora förväntningar på 

ungdomar. Samhället förväntar sig att ungdomarna ska bidra till förändring och utvecklas till goda 

medborgare. Ungdomarna ses som positiva med energi och vilja att skapa och uppnå mål. Dock ser 

verkligheten inte ut på så vis. Erikson menar att de flesta ungdomar mår psykiskt dålig på grund av de 

enorma förväntningar som finns på dem.96 

 

En annan viktig diskussion som informanterna tar upp är huruvida de kan anpassa sig efter omgivning 

och situation. Ungdomarna menar att det är nödvändigt att kunna anpassa sig för att bli accepterade.  

Sergio menar att i Fittja känner han sig hemma och då uppför han sig så som man uppför sig hemma.  

                                                 
94ibid:26 
95Andersson B, 2002:52  
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Asså det här är min ort. Det som mitt vardagsrum, jag kan bete mig hur jag vill, fattaru? Men när jag e i 

skolan då beter jag mig lite bättre. O sen typ på mitt jobb då är jag som svennarna. Jag har lite slang o så men 

inte svordomar. Det använder jag bara här, i mitt hem. – Sergio. 

 

Jonsson menar att ungdomar kan välja när de vill vara ”svenskar” eller ”invandrare”.   

Alltså kan ungdomar anpassa sig efter sitt behov av att spela en invandrarroll eller en svenskroll. I detta 

identitetsbyte är språket ett viktigt redskap som används för att tydliggöra vilken roll man spelar.97 

 

Likt Jonsson tar Goffman också upp vikten av språket men även klädstilen i identitetsbytet. Forskaren 

menar att genom markörer som klädstil och språk skapar ungdomarna likheter men också skillnader 

mellan varandra. Forskaren menar att identitetsbytet kan växlas utifrån egenskaper individen väljer att 

visa upp.98 

 

Erikson skriver att det finns två olika perspektiv att se identiteten från, ett personligt perspektiv och ett 

socialt konstruktivt perspektiv. Det personliga perspektivet innebär att identiteten formas redan vid 

födseln och vidare utvecklas framförallt under barndomen. Det socialt konstruktiva perspektivet handlar 

däremot om en ständig förändring för individen där språkbruket är en avgörande faktor. Samtliga 

informanter bekräftar på en identitetsväxling beroende på situation, samtalspartner och miljö, alltså 

tyder det på att det socialt konstruktiva perspektivet dominerar i våra informanters fall. 99 

 

6.4 ”Slang é fett bra” 
 

I detta kapitel redogörs informanternas språkbruk och dess betydelse för deras identitetsskapande. 

Resultatet visar att ungdomar stärker sin identitet genom sitt användande av slangspråket. Flera av 

informanterna hävdar att språk är en viktig faktor för kommunikationen mellan ungdomarna. Det visar 

på en tillhörighet, en sorts gemenskap som uttrycks genom slangbruket. 

 

När jag går till stan känner jag inte att jag kan vara ortig. Asså jag måste typ ändra mitt språk. Sen kan jag 

inte heller åka till stan i mjukis. Jag måste fixa mig. – Büsra. 

 

Det Busra pratar om går att hitta i Jonssons studie där han menar att ungdomar har flera valmöjligheter 
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när det gäller sin presentation av sig själv. Alltså kan de välja hur de vill uppfattas av de utomstående. 

Ungdomarna kan gå in i och komma ut ur sin invandraridentitet efter situation och plats. Språket är ett 

viktigt redskap som används för bytet av identiteten.100 

 

För att kunna förklara denna situation som Büsra iscensätter tar vi till hjälp Telemans teori som förklarar 

hur viktigt språkbruket är för identitetsbytet. Genom de alternativa språkmöjligheterna som ungdomarna 

har kan de utifrån dessa välja att kommunicera efter lyssnarens förståelse och omständigheter.101 

 

Om jag pratade ren svenska skulle mina kompisar tycka jag var konstig, och om jag pratar slang i stan så 

kommer de tycka att jag e konstig. Så jag måste välja vad jag ska prata beroende på vart jag är. Fattar du? – 

Carol. 

 

Till det Carol pratar om, menar Teleman att individen själv kan välja vilket språk de vill uttrycka sig och 

därigenom visa upp sin identitetstillhörighet.102  Å andra sidan talar Jonsson om att det finns en 

problematik i att vara ung och invandrare. Han menar att genom ungdomarnas slangbruk skapas 

stereotypiska bilder av förortsungdomarna. Han menar att det inte endast är genom de utomstående som 

skapar stereotypiska karaktärer utan ungdomarna själva upprätthåller de och lever upp till den bild som 

de tror sig andra har om dem.103 

 

Det klart det är vårt fel om vi pratar slang. Det uppfattas ju som kaxigt och dumt språk. Alla som pratar slang 

är typ dumma och kan ingenting. Kaxiga och IG-barn. – Ibbe. 

 

Likt det Ibbe nämner talar även Sergio om missförstånd som uppstår bland vuxna och som Sergio själv 

benämner det, ”människor från söder”. Jonsson menar att för dessa ungdomar och framförallt killar är 

det svårt att släppa svordomarna i slangspråket. Bög, jävla blatte och så vidare kommer naturligt och 

detta uppfattas som obegripligt bland vuxna och de som inte brukar slang.104 

 

Slang är fett bra, asså vi fattar vad vi säger. Ingen annan gör det. Så då blir det typ vårt egna språk, det blir 

fett roligt då också. – Carol.. 

 

                                                 
100Jonsson R, 2007:68 
101Teleman U, 1979:25  
102ibid:26  
103Jonsson R, 2007: 69 
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Liksom det Carol pratar om här ovan menar Teleman att språk är en viktig faktor i ungdomars vardag 

för att kunna uttrycka sig själva. På frågan om hur det kommer sig att ungdomarna använder sig av ett 

slangspråk fullt med svordomar, svarar Umut att det är så man pratar i orten. Svordomarna är en del av 

slangspråket och därför framkommer det som något naturligt. Alla som bor här i orten, och även Alby, 

Norsborg osv. förstår språket och det uppfattas inte som något dåligt. Teleman menar att ungdomarna 

använder sig av slangspråket delvis för att ha skoj men också för att skapa en tillhörighet. Det är 

användbart för att hålla avstånd från de utomstående genom att skapa förvirring och visa tydligt att det 

finns distinktion mellan ”vi och dem”.  De olika språken bidrar till en utjämning av kulturella 

skillnader.105 

 

Asså, de från stan, de fattar ju inte ett skit. Det typ jag och grabbarna i centrum som pratar så. Det klart att 

folk från stan tror att vi e problembarn bara för att vi använder slang. - Ibbe.  

 

Utifrån intervjuerna framgår det att trots att ungdomarna försöker sälja in sig som unika människor med 

speciella personligheter framträder det trots en kollektiv karaktär. Den kollektiva karaktären syns i 

ungdomarnas språk, tankar och värderingar samt kroppsspråk. Ungdomarna fick olika dilemman att lösa 

och majoritetens svar visade sig vara lika. Det påhittade scenariot vi presenterade för ungdomarna att 

lösa handlade om ungdomarna skulle bjuda in en punkare i sitt gäng som kompis. Det resultat som 

framkommit i undersökningen förklarar Jonsson som ungdomar som är annorlunda men försöker 

efterlikna de ”populära” karaktärerna.106 Teleman förklarar det som att samtidigt som den enskilde 

eftersträvar en unik identitet har hon fortfarande ett behov av att efterlikna någon eller några för att 

känna trygghet och gemenskap.107 

 

Om det kom en punkare, såklart att hon skulle ändra stil. Det passar ju inte alls här. Folk skulle kolla fett 

snett. Ingen skulle vara kompis med en sån. Asså jag skulle ändra stil för att passa in, annars kommer ingen 

va min kompis. Det finns ingen punkare här. *Skratt. Jag skulle mobbat sönder henne annars. - Sergio.  

 

Alla vi har nyckel band, kolla. Kolla alla har keps och nyckel band. Adidas. Bästa märket asså. Det här e jag 

asså. - Umut.  

 

Det faktum att ungdomarnas klädsel har en sådan stor betydelse för deras identitet är en självklarhet, 
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eftersom det är det man i första hand lägger märke till. Det är genom klädseln ungdomarna uttrycker 

vilka dem är.108 Jonsson tydliggör detta genom att konstatera att språk inte är helt uteslutande för 

identitetsskapande utan även klädsel utgör en avgörande faktor i både skapande av identitet och i dess 

presentation. Jonsson menar att det finns en dominans av en specifik klädstil i ungdomarna från 

förorten. Den klädstil som skapar gemenskap mellan ungdomarna beskriver Jonsson som träningskläder, 

sportskor och nyckel band.109 

 

Jag pratar bra svenska, men också bra slang. Men mest e jag bra på slang. Asså det genom slang som jag 

visar att jag är från orten. När jag e i stan då pratar jag inte typ slang. Asså abri, len o cok o sådär. De fattar ju 

inte. – Miriam. 

 

Teleman menar att ungdomarna kan växla mellan svenska och slang. Han förklarar det som en möjlighet 

för ungdomarna, där de genom språkbruket kan visa upp vilken identitetstillhörighet de har. De val 

ungdomarna gör beror på vilken plats de befinner sig på samt vem eller vilka de kommunicerar med.110 
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7. Slutsats och Diskussion   
 

Syftet med studien har varit att studera ungdomars identitetsskapande i Fittja i relation till deras 

omgivning. Under studiens gång har flera faktorer än bara omgivning trätt fram som har spelat roll för 

deras identitetsskapande. Vi har valt att studera just Fittja då det är ett socialt utsatt område, med hög 

arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap. Därför anser vi att det är viktigt att undersöka hur 

ungdomarna i Fittja skapar sin identitet. Liksom Eriksson
111

 anser vi att identitet har en stor betydelse 

för människans utveckling och framtid och därmed är det viktigt att se hur framtidens vuxna hanterar sin 

situation och vad för hinder de möter i sitt identitetsskapande. Informanterna för denna studie upplever 

att de utomstående ser på ungdomarna som problematiska. Informanterna menar även att de vuxna inte 

förstår deras sätt att uttrycka sin identitet på.  

 

Denna studie tillåter ungdomarna att träda fram och uttrycka sig själva. Ungdomarna förklarar att deras 

omgivning har en stor betydelse för deras identitetsformande men påpekar även att faktorer som språk, 

klädstil och kulturella värden har haft en inverkan i deras identitetsformande. Utifrån våra informanters 

berättelser får vi fram tre teman som studien behandlar. Dessa tre teman handlar om omgivning, det vill 

säga det egna bostadsområdet vikt i den unga människans liv. Omgivningen ger ungdomen en trygghet. 

Det andra temat som trätt fram är vad ungdomarna tror sig att utomstående har för bild om dem. Det 

tredje temat har handlat om vad för språk ungdomarna använder och hur de använder sitt språk för att 

visa sin tillhörighet och identitet.   

 

I den första diskussionen kring omgivning och dess betydelse för ungdomarnas identitet, visade 

resultatet på att förorten har påverkat och skapat ungdomarnas karaktär och livsstil. Informanterna 

menar att om de hade bott utanför Fittja skulle de ha utvecklat en annan identitet. Vidare i samma 

diskussion visar det sig att samtliga informanter har samma tankar och värderingar när det gäller hur en 

ungdom ska uppföra sig. Ungdomarna menar att de nyinflyttade måste anpassa sig till sin omgivning för 

att kunna accepteras i gruppen. Då ungdomarna sällan vistas i en plats utanför sin egen ort har de svårt 

att jämföra det med en främmande miljö. Vi tror att ens omgivning indirekt tillskriver invånarna 

instruktioner för vilket språk de ska använda, vilken klädstil som är normen samt vilket beteende som är 

acceptabelt i just det området. Alltså kan ungdomarna känna sig både begränsade i sina valmöjligheter 

för hur de ska uppföra sig men det finns även en del som upplever det som en självklarhet att vara på det 
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sätt som passar i förorten.  

 

Diskussionen kring de utomståendes möte till ungdomarna tyder på en medvetenhet om en negativ bild 

de har av dessa ungdomar. Samtliga informanter menar att de inte blir förstådda av vuxna och andra 

utomstående, därför skapas en negativ bild av dessa ungdomar i media. Detta kan medföra till två 

konsekvenser. Den ena konsekvensen är att ungdomarna i uppror mot negativiteten tilltar sig sådant 

beteende som återigen målas upp till problematisk och ännu mer negativ. Den andra konsekvensen är att 

ungdomarna accepterar den bild som media ger och lever upp till den.  

 

Utifrån de berättelser informanterna ger oss ser vi ett missnöje bland ungdomarna som väcker en protest. 

Vuxnas inställning till ungdomarna leder till att de upplever en begränsning i sin identitetsutveckling 

och att de inte har tillräckligt med valmöjligheter för att utforska nya stadier av sin identitet. Det är 

viktigt att vuxna påverkar ungdomarna på ett positivt sätt då de är mer tillgängliga för vägledning under 

tonårsperioden, det är framförallt de vuxnas inställning till ungdomarna som påverkar deras val i livet.  

 

Samtliga informanter bekräftar att miljön i förorten känns mer tilltalande och trygg för dem och 

upplever dessutom en lojalitet till sin omgivning. Därför förskönar ungdomarna sin förort än att 

diskutera de brister som finns. Informanterna präglas av ett socialt konstruktivt perspektiv, som innebär 

att ungdomarna har ett litet utrymme för att byta identitet inom ramarna för det som ses som normalt. 

Trots bristen på uppmuntrande från de vuxna och tryggheten i sin förort bevisar informanterna att de kan 

anpassa sig efter miljö och situation men föredrar helst att följa normerna för det som ses som normalt i 

deras egen förort.  

 

I den avslutande diskussionen pratar informanterna om språkets betydelse för deras identitet. En del 

informanter berättar att det finns en medvetenhet om att slangspråket inte anses vara begripligt och 

accepterat och att de i en del situationer behöver anpassa sitt språk. Trots det finns det en romantik för 

slangspråket som ungdomarna vägrar släppa. Samtliga informanter påpekar att de har lätt att växla 

mellan de olika språkbruken och därigenom visa upp flera av sina identiteter. Samtidigt vet ungdomarna 

om att deras slangbruk uppfattas som en bristande kunskap i det svenska språket, men väljer att förbise 

det och upprätthålla den syn utomstående har om deras språkkunskaper. Ungdomarna däremot menar att 

det är de utomstående som har en bristande kunskap i slangspråket. De menar att genom slang skapar de 

en stämning av skämt, de använder svordomar som kärleksförklaringar och genom detta stärks både 

deras identitet och tillhörighetskänsla. En annan funktion som slangbruket fyller är att skapa en 
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distinktion mellan brukarna av slangspråket samt icke brukarna. Alltså menar våra informanter att då 

klädstil och språk syns i det första mötet bland människor, blir det en avgörande faktor för 

presentationen av sin identitetstillhörighet.  

 

7.1 Vidare forskning  

I den befintliga forskningen som denna studie presenterat har samtlig forskning fokuserat på att 

redogöra för hur ungdomars identitet skapas utifrån omgivning, språk och klädstil. En del forskning har 

fokuserat på att beskriva segregation och utanförskap istället för att se den starka integrationen i förorten 

och den dominerande gemenskapen bland ungdomar. Ungdomarna uppfattar inte sig rättvist beskriva i 

forskning och media och därför är det viktigt att vidare forska ur deras perspektiv och hur de upplever 

sin verklighet.  

 

Redan vid inledningen av studien är det nödvändigt för forskaren att inte se studien som ett 

problematiskt ämne angående ungdomar i förorten. Den vidare forskningen bör fokusera på att förstå 

ungdomarna snarare än att beskriva de som problematiska. Den befintliga forskningen har allt fler 

negativa inriktningar som exempelvis kriminalitet, invandrare och arbetslöshet. För att motverka denna 

negativa laddning är det av stor vikt att ha en positiv inriktning där man har ökad förståelse för 

ungdomars beteende och skillnader.  

  

Vi anser att det är viktigt att betona de positiva perspektiven som finns i förortsområden eftersom en 

positiv inledning av studien kommer att reducera de negativa attityderna mot förorten.  
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Bilaga A - Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 

- Hur uppfattar du dig själv? 

- Upplever du dig vara annorlunda? 

- Vilka nackdelar upplever du med bostadsområdet? 

- På vilket sätt är du påverkad av ditt bostadsområde? 

- Vilka grupper tror du finns i ditt bostadsområde? 

- Vilka grupper kopplar du ihop dig med? 

- Hur skiljer du dig från andra individer som ingår i samma grupp som dig? 

- Hur tror du andra uppfattar dig som person? 

- Tror du att ditt bostadsområde har påverkat dig på ett specifikt sätt? 

- Hur känner du dig när du besöker andra områden utanför din bostad? 

- Vad tror du att det finns för förväntningar på dig som ungdom i Fittja? 

- Hur skulle du beskriva Fittja? 

- Vem bestämmer vilka föreställningar och attityder som ska gälla? 
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Bilaga B – Mail 
 

Hej Magnus! 

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som studerar Socialt arbete med inriktning storstadsprofil 

på Södertörns högskola. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om hur ungdomars identitet 

påverkas utifrån deras omgivning och vi undrar om det finns någon möjlighet att komma på besök till er 

verksamhet för att observera samt intervjua några ungdomar?  

 

Tack på förhand, 

 

Gülden Yasar & Andlib Saeed 

 

 

 

 


