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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential 

are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative 

interviews that will be conducted, two theories will be implemented. To achieve the highest 

quality results, different theories will be applied to suit the purpose of this study. Our 

informants are three male and three females aged 18-19, living in a suburban area of south 

Stockholm. 

The results in this study have highlighted that young people in suburban areas have both 

positive and negative image of their residential areas. The youths believe that the society have 

attributed bad conceptions towards them. Even though they don’t agree with the society, the 

youths do not seem to see light in the future for the area. 

  

  

Keyword: Suburbs, youths and suburbs, suburban youths. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att utifrån förortsungdomars perspektiv undersöka deras syn på 

uppväxtmiljön i sitt bostadsområde. Detta görs genom kvalitativa intervjuer. Informanter i 

studien är tre tjejer och tre killar i åldern 18–19 år. Alla är bosatta och uppväxta i ett 

förortsområde söder om Stockholm. Intervjusvaren i studien har analyserats med hjälp av två 

teorier samt tidigare forskning.  

Resultaten har betonat att förortsungdomar har både positiv och negativ bild av sitt 

bostadsområde, samt att de övriga i samhället har bidragit till att skapa negativa föreställningar 

om dem. Ungdomarna verkar ha svårt att se en ljus framtid för och i sitt bostadsområde. 

 

 

Nyckelord: Förort, ungdomar och förorter, förortsungdomar. 
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1. Inledning 

Detta kapitel redogör för bakgrunden till valet av studiens ämne. Därefter redovisas de 

frågeställningar studien är formad utifrån som ligger till grund för studiens syfte. 

 

1.1 Inledning och problemformulering 

Under efterkrigstiden i Sverige uppstod bostadsbrist. 1964 togs därför ett statligt initiativ att 

bygga 100 000 nya bostäder under tio år framåt. Initiativet kom att kallas Miljonprogrammet. 

De nya bostadsområdena planerades bli fräscha för den moderna människan. Bostadsbristen 

gjorde att personer flyttade in Miljonprogrammets områden innan de var helt färdigbyggda. 

De nya bostäderna kom främst att bosättas av grupper som kan beskrivas som socialt utsatta 

och låginkomsttagare. Redan då började områdena beskrivas som negativa platser (Carlgren 

& Wegraeus, 2002, s. 7–8). Bostadsområdena fick kritik för en rad olika saker, bland annat att 

intrycket var massivt och torftigt med hus som var stora och likartade i betong. Redan vid 

planeringen av Miljonprogrammet kunde man alltså föreställa sig att det inte skulle bli en 

optimal uppväxtmiljö för de barn och unga som skulle komma att växa upp där (Dahlstedt, 

2018, s. 28). 

 

I dagens samhälle förknippas områdena som uppstod i och med Miljonprogrammet inte med 

det moderna fräscha samhället som tanken var under samhällsplaneringen på 1960-talet. 

Områdena kallas idag ofta förorter och har kommit att få ett dåligt rykte. Den stereotypa 

bilden av en förort är ett område som är stökigt, mångkulturellt och utanför. Detta är något 

som påverkar invånarna i området som inte känner sig som en del av övriga samhället (Roos, 

2015, s. 174–178). Sedan många år tillbaka har Sverige tagit emot ett stort antal invandrare. 

Många av dessa har bosatt sig eller blivit placerade i förorter. Detta tillsammans med faktumet 

att det bor många socialt utsatta i förorten har varit med och påverkat till att flera områden 

blivit problematiska och segregerade (Hammarén, 2008, s. 37). 

 

Många förorter till svenska storstäder förknippas med stigmatiserande begrepp som styr vår 

verklighetsuppfattning. Begreppet stigma benämner något som anses vara avvikande i 

samhället (Goffman, 2008, s.12-16). Ungdomar som växer upp där kan påverkas av den 

stigmatisering som deras bostadsområde utsätts för. Kanske känner de inte igen sin verklighet 

i den uppfattningen andra har om deras liv (Dahlstedt, 2017, s. 343–344). Ungdomarnas 

vardagsverklighet samt hur de förhåller sig till omständigheter i samhället påverkas av det 
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faktum att de lever i ett bostadsområde som kan uppfattas som utanför, mångkulturellt och 

socialt uppdelat (Hammarén, 2008, s. 37). 

Ungdomarna som lever i förorten har antagligen en värdefull förståelse och insikt i problemen 

som finns runtomkring dem i deras område (Dahlstedt, 2017, s. 343–344). Trots detta är det 

oftast inte deras egna röster som blir hörda i diskussionen kring förortens verklighet. Om vi 

inte lyssnar på dem som det ofta pratas och skrivs om, hur vet vi då att det är en rättvis bild vi 

får? Denna studie kommer därför fokusera på förortsungdomars egna verklighetsberättelser 

om uppväxtmiljön i bostadsområdet. 

 

I denna studie är det viktigt att få en bred bild av ämnet. Det är därför relevant att intervjua 

både tjejer och killar. Detta bland annat för att se vilka skillnader och likheter det finns i deras 

berättelser. Det är av intresse att få en så rättvis bild som möjligt av hur förortsungdomars 

uppväxtmiljö i sitt bostadsområde ser ut. Det gäller därför att inte generalisera och ta för givet 

att tjejer och killar har samma åsikter.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån förortsungdomars perspektiv studera hur de ser på sitt 

bostadsområde som uppväxtmiljö. Ett vidare syfte är att se om det finns några utmärkande 

skillnader och likheter mellan tjejers och killars berättelser. 

Frågeställningarna som besvaras i denna studie är: 

1. Hur beskriver förortsungdomarna sin uppväxtmiljö i sitt bostadsområde? 

2. Hur ser ungdomarnas bild av bostadsområdet ut? 

3. Vilka skillnader och likheter kan man se mellan tjejers och killars berättelser?  

  

1.3 Relevans för socialt arbete 

Inom socialt arbete möter man människor som befinner sig i många olika situationer och det 

är viktigt att som socialarbetare lyssna på deras berättelser för att skapa en förståelse av deras 

liv. Av olika anledningar pågår det mycket socialt arbete i Stockholmsförorter. Alla 

människor bör bemötas med öppenhet och som socialarbetare är det viktigt att aldrig döma 

någon baserat på vart hen kommer ifrån. För att koppla detta till studiens ämne är det viktigt 

att förstå och lyssna på hur ungdomar som bor i socialt utsatta områden kan se på sina liv. 

Denna studie kan därför hjälpa socionomer att fundera över sin egen förförståelse och fundera 



8 
 

över varför du ska gå in i möten med ett icke dömande synsätt. Förhoppningsvis gör detta att 

socionomer lättare kan skapa en rättvis bild av personer och situationer som möts. Denna 

studie är även en nytta för de unga vuxna vars röster som kanske inte annars blir hörda. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

För att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen så är uppsatsens text disponerad på ett tydligt 

och strukturerat sätt. Först presenteras de grundläggande begreppen i studien och sedan 

tidigare forskning. Tidigare forskning är av relevans för att kunna få en överblick över 

studiens ämne. Därefter presenteras perspektiven socialkonstruktionism och stigma. Dessa 

kommer tillsammans med tidigare forskning vara en viktig del av studiens analytiska del. 

Efter det beskrivs metod och tillvägagångssätt med bland annat urval samt begränsningar som 

gjorts under studiens gång. Sedan presenteras resultatet från intervjudeltagarna som 

analyseras med hjälp av de utvalda teorierna med koppling till tidigare forskning. Avsikten i 

det kapitlet är att få svar på studiens frågeställningar. Avslutningsvis kommer de viktigaste 

resultaten sammanfattas samt en diskussion kring andra aspekter så som förslag till framtida 

forskning. 

  

1.5 Begreppsförklaringar 

Förort 

Det finns en rad olika beskrivningar av begreppet förort och definitionen som används i denna 

studie är den som oftast förekommer i samhället (Olsson & Törnqvist, 2009, s. 32). Alla 

förorter i Sverige är inte socialt utsatta. Dock är den vanligaste definitionen av förort områden 

som i offentliga utredningar samt forskning beskrivs som socialt utsatta.  Utsattheten visas 

genom att områdena präglas av låga inkomster, hög arbetslöshet, sämre hälsa samt att antalet 

invandrare som bor i området är högt (ibid.). Det är inte bara övriga samhället som ofta 

beskriver begreppet förort på det sättet utan även förortsungdomarna själva. Definitionen väljs 

trots att begreppet är laddat med negativa betydelser som kan styra samhällets 

verklighetsuppfattning. Det i sig kan tyckas vara problematiskt, att förortsungdomarna utgår 

från att områdena är av negativ karaktär. I denna studie är det av relevans att inte vara med 

och bidra till eller upprätthålla en stigmatisering av förorten.  

 

Förortsungdom/ungdom 

Ungdom är ett flytande begrepp och hur man klassificerar en ungdom utifrån ålder kan vara 
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olika beroende på hur gränsen dras för vem som är barn, ungdom och vuxen (Gloppestad, 

2014, s. 64). De informanter denna studie fokuserar på benämns som förortsungdom eller 

ungdom, och syftar på tjejer och killar som är 18-19 år. Ungdomarna har växt upp i och bor i 

en förort till Stockholm. Bostadsområdet beskrivs senare i studien. 

1.6 Förförståelse 

Vi författare av detta arbete är två studenter som båda är uppväxta i förortsområden söder om 

Stockholm. Debatten kring Stockholmsförorter är något som både intresserar oss samt ligger 

oss varmt om hjärtat. Vi båda har haft väldigt bra uppväxter men känner inte alltid igen oss i 

andras uppfattningar om områdena vi kommer ifrån. Att ungdomar i förorten ska ha samma 

förutsättningar att lyckas i livet som ungdomar från mer privilegierade områden är något som 

vi båda brinner för. Detta engagemang ligger som grund till valet av denna studies ämne. Vad 

resultatet än blir i slutändadan av studien så känns detta som ett relevant och viktigt ämne att 

undersöka. Engagemanget i ämnesvalet gör inte att det finns ett specifikt resultat som 

förväntas uppnås. Intresset gör snarare att det känns extra viktigt att visa upp en rättvis bild av 

empirin. Det finns många ungdomar i förorten som känner att samhället inte lyssnar på dem. 

Om studien kan bidra till att någon som annars kanske känner sig osynlig känner sig 

uppmärksammad, så har något större än en c-uppsats skapats. 

 

Vi författare har bland annat olika upplevelser i bagaget som kan medföra att vi ibland tänker 

och tolkar saker olika. Trots detta har vi under studiens gång kommit till insikt med att vi ofta 

tänker lika. Vår förförståelse säger oss att individers liv och uppfattning om saker kan se 

väldigt olika ut, oavsett vart du växer upp. Trots detta har vi spekulerat i huruvida våra egna 

uppväxter i liknande förorter påverkar studiens resultat. Under studiens gång har det 

genomgående funnits tankar kring detta för att i största möjliga utsträckning undvika att 

påverka resultatet. Till exempel tankar kring hur egna upplevelser och känslor från den egna 

uppväxten kan prägla intervjupersonerna eller resultatanalysen. Studien är även genomförd 

med medvetenheten kring att det förekommer en stämpling av förortsungdomar i samhället. 

Tankar kring detta finns med genom hela arbetet för att i minsta mån påverka studiens resultat 

och för att inte upprätthålla en stigmatisering av förorten. 
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2. Tidigare forskning 

Avsnittet beskriver processen där tidigare forskning studerats samt valts ut. Efter det redogörs 

den forskning som funnits mest relevant för studiens syfte. 

 

2.1 Sökprocessen 

Sökprocessen av tidigare forskning började med en diskussion kring rimliga sökord för att 

hjälpa arbetet framåt. Orden förort, suburb och förortsungdom är några av de begrepp som 

kändes direkt relevanta för studiens frågeställningar. Databaserna som främst användes i 

sökandet var DiVA portalen och SocIndex. I detta arbete är det ett krav att artiklarna ska vara 

vetenskapligt granskade. Därför valdes endast artiklar som är ”peer-reviewed”. 

 

För denna studie är det relevant att använda forskning från 2000-talet. Det är viktigt att 

använda aktuell forskning som inte ligger långt bak i tiden eftersom samhället hela tiden 

utvecklas. Det är viktigt att få en informativ bild av hur det ser ut idag för att ha aktuell 

forskning att analysera studiens empiri utifrån. Uppsatsen syftar på förortsungdomars liv i 

dagens Sverige och därför valdes främst artiklar som utgår från svenska områden. I studien 

förekommer dock även en äldre amerikansk artikel. Detta för att se eventuella likheter och 

skillnader med hur det ser ut i Sverige idag. Vi gör detta med tankar och medvetenhet kring 

att studien är gjord i annan kontext och tid. 

 

Uppskattningsvis finns det relativt mycket forskning om förortsungdomars liv i deras 

bostadsområden. Mycket forskning kring förortsungdomar handlar om marginalisering och 

utanförskap. Det känns relevant för denna studie och därför valdes forskning med koppling 

till dessa nyckelord ut. Detta för att ha ett relevant urval av material att analysera studiens 

resultat utifrån. 

 

2.2 Kunskapsläget 

Ett flertal studier har visat på att ungdomar i förorten känner sig utanför övriga samhället. En 

av de personer som varit framträdande på forskningsområdet är Magnus Dahlstedt. Magnus 

Dahlstedt gjorde år 2017 en sociologisk studie som undersöker oro bland ungdomar i olika 

svenska förortsområden. Studien är gjord genom intervjuer med ungdomar och lärare. I 

ungdomarnas berättelser om sina liv är det återkommande att de känner sig ifrågasatta från 

övriga samhället, men att det samtidigt finns ett fokus på framtiden. Det finns ett driv att vilja 

förändra sina levnadsvillkor samt de uppfattningar om förorten som råder i samhället. 
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Ungdomarna visar inte en uppgivenhet inför de svårigheter som finns i områdena, utan 

snarare en stark vilja till att vara med och förändra (Dahlstedt, 2017, s. 343-345). 

 

Att ungdomar i förorten beskriver sitt liv i både negativa och positiva termer kan även ses i en 

annan studie gjord av Torbjörn Forkby och Susanne Liljeholm Hansson (2011). I studien 

intervjuas förortsungdomar som berättar om sin uppväxt och sina liv. Vissa ungdomar beskrev 

sin uppväxt och sina liv på ett negativt sätt. De beskriver sitt område som segregerat och att 

de lever långt ifrån de övriga i samhället. Segregationen gjorde att förortsungdomarna kände 

sig socialt exkluderade och mindre värda än personer från områden med högre 

socioekonomisk status. Vissa beskrev även förortsområden som vanskötta och utelämnade 

(Forkby & Liljeholm Hansson, 2011, s. 7–9). I studien framkom även positiva egenskaper 

med en förortsuppväxt, så som att gemenskapen i området skapar en trygghet. Att ha sin 

familj och sina vänner i närheten beskrevs som en grundläggande faktor för tryggheten. 

Ungdomarna beskriver förorten som en plats där invånarna tar hand om och bryr sig om 

varandra (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011, s. 7–9). 

 

Liknande resultat framkommer i boken Förorten i huvudet (2008) där Nils Hammarén gjorde 

en intervjustudie med ett fyrtiotal unga män i mångkulturella bostadsområden. Syftet i studien 

var att lyssna på de unga männens berättelser om sina liv. Studien visade att andras 

föreställningar och medias bild av hur en förortskille ska vara påverkar killarna. Det framkom 

även att killarna både upprätthöll samt utmanade övriga samhällets bild av hur de borde vara. 

Till exempel bilden av att killar från förorten ska upplevas som respektingivande och 

kriminell. Många av de faktorer som ungdomarna använde när de beskrev ett negativt 

förortsliv var kopplat till den höga arbetslösheten och att det är relativt många som lever på 

socialbidrag i området (Hammarén, 2008, s. 20-28). 

 

I flera studier framkommer det att förortsungdomar ser upp till kriminella då det inte finns 

positiva förebilder i området. Detta kan bland annat ses i en studie med fokus på skolor i 

förorten som är gjord av Nihad Bunar (2001). Studien fokuserar på segregation, integration 

och mångkulturalism (Bunar, 2001, s. 138). Det framkommer att många förortsungdomar har 

föräldrar som inte har insikt i eller är engagerade i deras liv. Denna faktor, samt att många 

ungdomar har annat modersmål och kanske inte kan så bra svenska, försvårar deras liv 

(Bunar, 2001, s. 97). 
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En annan problematisk aspekt i förorten är att bostadsområdet skapar ett utanförskap som 

påverkar de som bor där. Detta är något Magnus Dahlstedt tar upp i sin studie från 2018 som 

handlar om förortsdrömmar, ungdomar och viljan till inkludering. Studien visade att 

ungdomar i förorten känner att myndigheter och politiker inte bryr sig om deras område. Det 

gör att det blir svårt att vilja ta kontakt med myndigheter. Ungdomarna hade en känsla av att 

övriga samhället misstror dem. Detta skapar en misstro tillbaka åt andra hållet och en vi-dem 

känsla gentemot övriga samhället (Dahlstedt, 2018, s. 11). Det framkommer även att 

samhället förknippar förorten och de som lever där med kriminalitet, fattigdom, utanförskap 

och ojämlikhet (Dahlstedt, 2018, s. 9). Detta verkar bland annat bero på nyhetsmedias 

vinklingar där förorten nästan alltid kopplas samman med sociala problem och tillskriver 

mångkulturella områden negativa egenskaper. Områdena och personerna som lever där 

förknippas ofta med brinnande bilar, skottlossning, gängbråk, laglöshet och våld (Dahlstedt, 

2018, s. 12). 

 

Resultatet i ovan nämnda studier med svenska förorter som utgångspunkt är rätt lika jämfört 

med resultatet i John Rehfuss studie från 1977 om förorterna i USA. Detta trots att det 

amerikanska samhället skiljer sig mycket från det svenska samhället på olika sätt. Det är 

intressant att ett relativt lika resultat framkommit trots att studien är från ett annat land samt 

från ett annat årtionde. Studien visar att människorna i förorten känner en otrygghet och 

orättvisa samt att det är många låginkomsttagare som bor där. Regeringen i USA befäster att 

invånarna i förorterna själva har varit med och skapat att områdena har blivit dåliga. Detta är 

något som skiljer sig från svensk kontext. Rehfuss menar att det inte stämmer och att det är 

viktigt att förortens invånare blir hörda för att kunna bidra till en förändring. Vidare beskriver 

Rehfuss i sin studie att förorterna blivit tillskrivna negativa egenskaper av politiker, vilket i 

sin tur leder till dåliga förutsättningar för ungdomar i förorter. Till skillnad från förorter i 

Sverige så nämner Rehfuss att det är dubbelt så mycket kriminalitet som sker i förorter än i 

USA:s andra stadsdelar. Detta på grund av det råder missförhållanden i USA:s förorter 

(Rehfuss, 1977). 

 

2.3 Sammanfattning av kunskapsområdet 

Tidigare forskning är av intresse i detta arbete för att se hur resultatet blivit i liknande studier 

innan. Generellt verkar tidigare forskning komma fram till att förortsområden är segregerade, 

stigmatiserade samt bosatta av socialt utsatta grupper. Dock verkar det som att det mest är det 
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övriga majoritetssamhället som anser att förorten är en plats som kan beskrivas med nästan 

enbart negativa egenskaper. Invånarna själva ser ljusare på sin verklighet som de beskriver 

med både positiva samt negativa begrepp. Kanske kommer vi se liknande resultat efter att ha 

intervjuat ungdomar i denna studie. Eller så är det en helt annan bild som kommer visa sig. 

 

Insikter som väcks inför studien efter att ha gått igenom tidigare forskning är att det verkar 

finnas ett driv hos förortsungdomar att vilja förändra sina bostadsområden. Detta känns 

intressant och skulle kunna vara en viktig byggsten för att genomföra positiva förändringar i 

samhället. 

 

Något som uppmärksammats i tidigare forskning är att det är killar som är informanter i alla 

studier. Ett exempel är Hammarens studie från 2008 där han endast studerar unga mäns 

berättelser. Detta visar en kunskapslucka som funnits i tidigare forskning då tjejers berättelser 

inte uppmärksammas. Det finns inte heller jämförelser mellan killar och tjejers historier. 

Studierna tar endast upp killarnas uppfattning om kön samt vad som är okej för killar kontra 

tjejer att göra i samhället. Det är viktigt att lyssna på båda könen för att få en så rättvis bild av 

verkligheten som möjligt. Ibland verkar det som att studierna generaliserat båda könen i 

tidigare forskning trots att dem missat att undersöka det ena könet. Det känns inte riktigt 

trovärdigt. Kanske tar författarna av studierna för givet att tjejer och killar har samma 

uppfattning. Så kan det säkert vara i vissa fall. Det är dock inte säkert och därför bör sådana 

generaliseringar inte göras i första hand. 
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3. Teorianknytning 

Detta kapitel beskriver de två teoretiska perspektiv som kommer användas i uppsatsarbetet 

samt redogörelser för dess relevans. Dessa teorier har valts för att de lämpligt kan bidra till en 

ökad förståelse kring förortsungdomarnas liv i sitt bostadsområde. 

  

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Socialkonstruktionism innebär att den kunskap människor besitter är utformad i samspel med 

andra. Det är ett förhållningssätt gällande det vi ser som vår verklighet. Kunskapen människor 

besitter uppdateras hela tiden när de får nya erfarenheter som behöver sättas i sammanhang 

för att förstås (Dahlin-Ivanoff, 2017, s. 82-83). Vår syn på världen påverkas av de diskurser 

människan tillskriver både sig själv och omgivningen. Socialkonstruktionism är ett teoretiskt 

perspektiv inom samhällsvetenskapen som bidrar till ett synsätt som påvisar att 

vardagsverkligheten är social skapad. Med det menas att det som upplevs i livet är socialt 

konstruerat av människor i samspel med varandra. Detta innebär en kritisk syn på kunskap 

som bygger på objektiv observation av världen och att direkta objektiv inte alltid ska tas för 

givet (Johansson, 2008, s. 21–23). 

  

Med hjälp av socialkonstruktionismen kan människan skapa sig en förståelse av omvärlden 

där man ser att människor konstruerar samhället på det sättet som anses vara det rätta. 

Socialkonstruktionismen bidrar till att kunna förklara sambandet mellan människan och 

samhället och hur till exempel normer om vad som är rätt och fel konstrueras. Konstruktionen 

skapas på så sätt genom att samhället skapar en vana som andra människor tar till sig och 

sprider (Burr, 2003, s. 1-5). 

  

3.2 Stigma 

Erving Goffman utvecklade begreppet stigma som benämner något avvikande i samhället 

samt beskriver hur människor med avvikande beteende blir stämplade (Goffman, 2008, s. 12-

16). En stämpling kan innebära att vissa inte anses tillhöra övriga samhället utan tillhör en 

egen avvikande kategori. Denna typ av kategorisering uttrycks i en interaktion mellan 

människor. Begreppet stigma handlar om individens förväntade egenskaper hos den andre. 

Stigma är definitionsmässigt något människan tillskriver övriga i samhället eftersom hen inte 

passar in i den rådande normen. Människor som är avvikande från samhället anses besitta 

stigman som till exempel gruppstigma eller karaktärsstigma som är socialt exkluderande. 
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Redan i början under en interaktion har vi förväntade uppfattningar av personen. Vi tillskriver 

andra en roll utifrån våra egna upplevelser och förväntningar. Stigmatisering förekommer 

oftast när en person anses vara fysiskt eller social avvikande. Man kan alltså säga att stigma 

benämner att inte leva upp till samhällets ”normala” standard. Stigma används då som en 

stämpel för att påvisa hur man bör agera utifrån den rådande normen (Goffman, 2008, s.12-

16). 

  

Begreppet stigma lägger fokus på hur samhället avgör vilka kategorier människor tillhör. Det 

finns sociala spelregler i samhället som gör att människan kategoriserar individens sociala 

identitet. Det finns tre typer av stigman vilka är kroppsliga stigman, karaktärsstigman och 

gruppstigman. Kroppsliga stigman innebär till exempel ett fysiskt handikapp medan 

karaktärsstigman handlar om stigman som går att koppla till personens karaktär, som till 

exempel missbruk. Gruppstigman beskriver hur grupper kan bli stigmatiserade utifrån bland 

annat religion, etnicitet, klass och kön. Dessa olika typer av stigman råder i det samhälleliga 

livet och benämner olika typer av kategorier som människan blir stämplad utifrån (Goffman, 

2008, s.9-12). Det är främst karaktärsstigman samt gruppstigman som är relevanta i denna 

studie.  

  

3.3 Tillämpning av teori 

Socialkonstruktionism är ett relevant perspektiv i denna studie för att kunna förstå och 

analysera förortsungdomars uppväxtmiljö i sitt bostadsområde. Socialkonstruktionismen är 

relevant eftersom man då gör detta ur en kritisk synvinkel där det direkta inte tas för givet. 

Begreppet är viktigt för att kunna ifrågasätta det som tas för givet om verkligheten i förorten. 

Med vetskapen om att mycket av det vi “vet” är socialt konstruerat kommer analysen av 

studiens resultat bli mer djupgående. Den socialkonstruktionistiska tolkningsramen kommer 

användas för att ifrågasätta och visa att det finns olika verkligheter. Det är även viktigt att vi 

författare funderar över vårt eget sätt att se på verkligheten i förorten och är kritiska mot vår 

egen bild, för att i minsta mån påverka studiens resultat. 

  

Eftersom föreliggande studie fokuserar på ungdomar i ett område som ofta beskrivs på ett 

stigmatiserat sätt så blir teorin stigma viktig för att ge en ökad förklaring av studiens resultat. 

Stigma är ett begrepp som lägger fokus på förväntningar vi har på andras beteende (Goffman, 

2008, s. 12-16). Teorin kommer därför användas för att analysera huruvida ungdomarnas liv 

präglas av samhällets förväntningar på området och de som bor i området. Stigma kommer 
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likväl som det socialkonstruktionistiska perspektivet bidra till en ökad förståelse för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Båda teorierna kommer användas för att analysera samt 

förklara den insamlade empiri. 
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4. Forskningsmetod 

I detta avsnitt redogörs för val av metod samt varför den valda metoden lämpar sig till att 

besvara studiens  Tillvägagångssätt för insamling av empiri, urval och begränsningar beskrivs. 

Sedan presenteras tankar kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt forskningsetiska 

frågor. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Till att börja med diskuterade vi vad det är vi vill ha reda på i studien och varför. Utifrån 

studiens ämne formulerades syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2014, s.144). 

Efter detta diskuterades vilken metod som är mest lämplig för att besvara studiens syfte. 

Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes då den lämpar sig för att få en 

djupare förståelse för en viss målgrupp (Ahrne & Svensson, 2015, s. 37-41). 

  

4.2 Kvalitativ metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ metod är ett relevant val när man 

som i denna studie vill ha rikligt med information samtidigt som en ”jag-du” relation med 

studiens informanter uppstår (Ahrne & Svensson, 2015, s. 37-41). Metoden passar därför 

studiens syfte där en djup förståelse i ungdomars liv eftersträvas genom intervjuer (jfr Ahrne 

& Svensson, 2015, s. 9-10). 

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt för att insamla 

empiri. Semistrukturerad intervjuform innebär att man har förberedda frågor under intervjun, 

men att det även kan ställas följdfrågor utifrån informantens svar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 

37-41). Genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande införskaffades de svar som är 

relevanta till studiens syfte. Att använda sig av följdfrågor under intervjuer ger ett större 

informationsunderlag än vid stängda frågor (Häger, 2007, s. 60). När tillfälle gavs ställdes 

därför följdfrågor under de semistrukturerade intervjuernas gång. 

En eventuell nackdel med att denna studie bygger på en kvalitativ metod är att det kan vara 

lätt att misstolka informanternas svar. Därför är det av extra stor relevans att lyssna på 

informanterna och de åsikter som kommer till uttryck (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 45). 

 

4.3 Datainsamling, urval och begränsningar 

Datainsamlingen för studien bestod av sex semistrukturerade intervjuer med ungdomar 

boende i en förort till Stockholm. Urvalet begränsades till ungdomar, tjejer och killar, i åldern 
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18-19 år. Informanterna begränsades till tre tjejer och tre killar. Detta för att kunna svara på 

studiens tredje frågeställning gällande kön. För att rekrytera informanter besöktes en 

gymnasieskola i ett förortsområde i Stockholm samt en park i skolans närmiljö. Innan skolan 

besöktes kontaktades skolans rektor för ett godkännande. Rekryteringen gick till så att 

studiens författare frågade runt bland slumpmässigt utvalda ungdomar efter möjliga 

kandidater. Intervjuerna genomfördes på olika platser och tider som informanterna själva valt 

i området där de bor. Några av intervjuerna skedde i skolans lokaler medan två intervjuer 

hölls på ett närliggande café. Att informanterna kände sig trygga samt lyssnade på var viktigt 

och därför eftersträvades att intervjuerna hölls i en lugn miljö. 

 

4.4 Intervjuns tillvägagångssätt 

Innan intervjuernas genomförande utformades en intervjuguide att utgå från (se bilaga 2). En 

intervjuguide är ett manus att förhålla sig till under en intervju. Manuset kan vara mer eller 

mindre stängt (Kvale & Brinkman, 2014, s. 165–166). Intervjuguiden utformades mindre 

stängd med utrymme för följdfrågor. Frågorna utformades med utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar för att försäkra att empirin skulle bli tillförlitligt. Intervjuguiden delades 

in i tre områden som kom att kallas bakgrund, ditt område samt avslutning. Det utformades 

även ett informationsbrev att visa informanterna innan intervjun (se bilaga 1). Detta för att 

informanterna skulle vara införstådda med vad materialet skulle komma att användas till samt 

förstå varför deras berättelser var av nytta för studien. 

 

Båda författarna av detta arbete deltog vid samtliga intervjuer. Den ena hade en mer ledande 

roll under intervjun medan den andre hade en mer kompletterande lyssnande roll som förde 

anteckningar. Vem som hade vilken roll varierades i de olika intervjuerna. Detta för att skapa 

en struktur där informanten kände sig trygg och lyssnad på, och för att säkerställa att det inte 

pratades i mun på varandra. Intervjuerna inleddes med en upplysning av forskningsetiska 

riktlinjer för att informanterna skulle känna sig trygga. Det informerades till exempel om att 

informanterna kommer vara anonyma. Sedan presenterades studiens syfte samt gavs tid för att 

informanterna fick ställa eventuella frågor. Intervjuerna spelades efter samtycke av 

informanterna in på en telefon. Det inspelade materialet användes för att kunna lyssna på 

intervjuerna igen för att få en eventuell djupare förståelse inför analys och se till att inget 

viktigt missades. 

 

De första minuterna av en intervju är avgörande, detta för att informanten vill ha en 
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uppfattning av intervjuaren innan hen berättar om sitt liv för en främling. Som intervjuare 

skapas en god kontakt med sina informanter genom att visa förståelse, respekt samt intresse 

för vad som framkommer under intervjun (Kvale & Brinkman, 2014, s. 170). Detta var en 

viktig aspekt, att få ungdomarna att känna sig respekterade och viktiga. Intervjuerna började 

därför med att vi författare presenterade oss själva samt berättade att vi själva växt upp i ett 

område likt deras. Intervjupersonerna verkade uppskatta detta och det märktes vid flera 

tillfällen att informanterna verkade mer intresserade av studien när de fick veta var 

engagemanget i ämnet från början kom ifrån. Att intervjupersonerna fick veta författarnas 

förortsbakgrund skapade ett speciellt band sinsemellan. Kanske gjorde det att ungdomarna 

kunde öppna upp sig på ett djupare plan då de kände att författarna besatt en naturlig 

förståelse i ämnet. Det märktes även en nyfikenhet hos informanterna efter intervjuerna där de 

bland annat frågade om författarnas liv som tonåringar i förorten och hur det är att studera på 

universitetet. Det verkade som att författarnas beskrivning av sin egen bakgrund kunde bidra 

till ett hopp hos ungdomarna. Ett hopp om att förortsungdomar kan komma bort från det 

negativa i sitt område och till exempel studera på universitetet. Samtidigt fick ungdomarna se 

att det finns personer från liknande områden som är stolta över sin bakgrund och stället de 

växt upp på. Kanske påverkade det informanterna att ha en vidare eftertanke innan frågor 

besvarades, så att de inte automatiskt endast fokuserade på det dåliga som området ofta blir 

förknippat med för att de förväntas fokusera på sådant. En nackdel med detta skulle kunna 

vara att informanternas svar blir vinklade utefter vad de tror att författarna vill höra. 

 

4.5 Analysprocessen 

För att en trovärdig dataanalys skulle kunna genomföras i studien så lyssnades inspelningarna 

av intervjuerna igenom ett flertal gånger. Även den transkriberade texten lästes igenom flera 

gånger. Efter det användes kodning för att hitta gemensamma svar i intervjuerna. Kodning 

innebär att författaren läser igenom den transkriberade texten och letar efter nyckelord som är 

relevanta för studiens frågeställningar och syfte (Kvale & Brinkman, 2014, s.241-244). Vi 

fann koderna genom att gå igenom intervjusvaren och samtidigt skriva ner relevanta ord som 

dök upp flertalet gånger i texten. Dessa nyckelord gicks sedan igenom ett antal gånger för att 

se om vissa ord uppstod oftare i killarna eller tjejernas intervjuer. Genom kodning blev det 

enklare att analysera informanternas svar men även se liknande nyckelord i intervjuerna. 

Under transkriberingen och kodningen så gick det att identifiera vissa teman. Temana är 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar. De teman om identifierades var: livet i 

bostadsområdet samt dess invånare, den typiska bilden av förorten som påverkar 
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ungdomarna, hinder och möjligheter med en förortsuppväxt, framtidssyn och bostadsområdet 

kan förbättras. Studiens del som kallas resultat och analys är uppdelad i dessa centrala teman 

för att läsaren lätt ska kunna hänga med i analysprocessen. 

 

4.6 Uppsatsens trovärdighet 

Validitet syftar på att undersöka det man utger sig för att undersöka i en studie (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 295-300). Validitet är en viktig aspekt i en forskningsprocess för att kunna 

kontrollera forskningsresultatens trovärdighet och rimlighet. Att validera är att kontrollera och 

i studien användes validering för att motverka selektiv perception samt snedvriden tolkning 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 296-297). För att försäkra att studien får hög validitet så gäller 

det att vara genomskinlig genom hela processen. Detta görs för att de som läser ska kunna 

följa forskningsprocessen (Kvale & Brinkman, 2014, s. 295-300). I studien används 

validering på sju stadier för att man ska få full syn i tillvägagångssättet. Dessa sju stadier är 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 296-297). 

 

För att försäkra att validitet uppfylls i denna studie så kan man följa hela forskningsprocessen 

från början till slut. Det ges tydliga beskrivningar om hur undersökningen samt val av teorier 

och metoder har gått till. Syftet med detta var att försäkra att det finns en validitet genom 

uppsatsen så att resultatet blir trovärdigt. Vidare har vi definierat de begrepp vi har använt oss 

av och vad de har för betydelse till forskningsprocessen för att kunna förstå dess innebörd. Att 

båda författarna har närvarat vid alla intervjuer är en annan aspekt som vidtagits för att 

eftersträva validitet i studien. Detta stärker studiens validitet eftersom att det då är två 

personer istället för en som närvarar och tolkar insamlandet av empirin. 

 

Reliabilitet avser hur tillförlitliga resultaten i en studie är. Reliabilitet handlar även om i 

vilken utsträckning samma resultat kan uppnås av andra forskare vid en annan tidpunkt 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 402). Under en forskningsprocess nås tillförlitlighet bland annat 

genom att ifrågasätta sina egna tolkningar (Trost & Hultåker, 2017, s. 61-62). För att erhålla 

en bra struktur i arbetet samtidigt som tillförlitlighet uppnås så har artiklar granskats noggrant, 

intervjufrågor noga gåtts igenom och frågeställningar ändrats ett antal gånger. Detta för att 

uppnå en röd tråd genom arbetets gång. I kommande resultatdel presenteras en rad olika citat 

från informanter. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 295) är detta ett sätt att uppnå 

reliabilitet i en kvalitativ studie för att läsaren själv ska kunna bedöma hur tillförlitlig 
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analysen är. 

 

Att uppnå samma resultat i en kvalitativ studie flera gånger är komplicerat då kvalitativ 

forskning handlar om erfarenheter och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015, s. 9-10). De 

berättelser som framkommer under studiens intervjuer är kopplade till de utvalda 

informanterna och deras liv. Därför är det svårt att upprepa ett likadant resultat om man skulle 

göra om studien på nytt. Med det socialkonstruktionistiska perspektivet som utgångspunkt 

betraktas empirin från intervjuerna som en verklighet som måste kopplas till just denna 

studies sammanhang för att förstås. Detta eftersom att socialkonstruktionismen har sin 

utgångspunkt i att den kunskap människor har är utformad i samspel med varandra 

(Johansson, 2008, s. 21–23). Det socialkonstruktionistiska perspektivet är ett förhållningssätt 

gällande det vi ser som vår verklighet (Dahlin-Ivanoff, 2017, s. 82-83). I och med det tolkas 

informanternas svar som sanning i denna studie. Mötet mellan oss författare och 

förortsungdomarna är unikt och kan inte upprepas. Alltså, om någon annan skulle göra samma 

forskning vid en annan tidpunkt så skulle resultatet se annorlunda ut eftersom det inte är 

rimligt att få exakt likadana svar. Dock hade vissa delar i empirin kanske kunnat liknas vid 

denna studies empiri. 

 

Generaliserbarhet är “den utsträckning i vilken resultat i en situation kan överföras till andra 

situationer” (Kvale & Brinkman, 2014, s.402). Vi kan se en viss möjlighet till att det går att 

generalisera resultatet i denna forskningsstudie på ungdomar i liknande områden. Dock är 

generaliserbarhet inte något som eftersträvas i denna studie. Det finns en rad olika faktorer 

som kan skilja sig åt bland förortsungdomar som gör att resultatet inte blir generaliserbart. Till 

exempel kan det finnas skillnader i de socioekonomiska förhållandena som råder som gör att 

generaliserbarhet inte blir möjlig. Dock används analytisk generalisering senare i arbetet 

vilket innebär att man urskiljer likheter och olikheter mellan studiens resultat och tidigare 

forskning samt teorier. Analytisk generalisering kan på så sätt genom att påvisa likheter från 

till exempel andra studier bidra till denna studies trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2014, 

s.311-312). 

  

4.7 Etiska ställningstaganden 

Urvalet av informanter i studien är tjejer och killar mellan 18-19 år. Eftersom dom är myndiga 

behövs inte samtycke från deras föräldrar. Det uppstår därav inte etiska problem ur denna 

aspekt (Källström Cater, 2017, s.71-73). Barn kan ses som otillräckliga för att uppnå syftet 
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med en forskningsprocess samt vara i behov av vuxnas kontroll under en intervju (Källström 

Cater, 2017, s. 68-69). Denna information låg som grund till att studien inte fokuserar på 

yngre personer utan ungdomar mellan 18-19 år. 

  

Inom forskningen finns fyra huvudsakliga forskningsetiska krav som bör tas till hänsyn. 

Dessa krav är informationskrav, nyttjandekrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Det 

finns en omtanke för alla dessa krav i studien. Informationskravet innebar att personen som 

höll i intervjun informerade informanten om uppgiftens syfte, att studien var frivillig att 

medverka i samt att den fick avbrytas när som helst (Codex, 2018). Studiens syfte 

förtydligades även genom det informationsbrev (se bilaga 1) som intervjupersonerna fick 

innan intervjuernas genomförande. Nyttjandekravet innebär att empiri som framkommer 

endast får användas till denna studies ändamål (ibid). Även detta beskrivs inför intervjuerna 

för att informanterna skulle känna sig trygga med att deras svar inte skulle användas till annat 

bruk än att besvara studiens syfte. Samtyckeskravet syftar på att intervjudeltagarna själva har 

rätt att bestämma om de vill medverka i en studie eller inte (ibid). Detta poängterades under 

rekryteringen av informanter för att säkerställa att samtycke till intervjuerna fanns. Även att 

intervjupersonen garanteras vara anonym i studien poängterades. Detta med hänsyn till 

konfidentialitetskravet som innebär att intervjupersoner inte ska kunna spåras genom till 

exempel känsliga uppgifter som kan kopplas till dem (ibid.). Att intervjudeltagarnas namn 

skulle komma att bli figurerade var viktigt att förtydliga för att informanterna skulle känna att 

deras anonymitet togs på allvar. Fokusområdet där informanterna bor är anonymiserat och 

även detta redogjordes för intervjupersonerna (Kvale & Brinkman, 2014, s.228). 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Empirin delas upp i centrala teman där citat samt 

sammanfattningar från informanternas berättelser redovisas. Empirin analyseras med hjälp av 

de valda teorierna socialkonstruktionism och stigma för att sedan kopplas till tidigare 

forskning. Avsnittet börjar med en kort presentation av bostadsområdet och 

intervjupersonerna. 

  

5.1 Kort presentation av bostadsområdet 

Fokusområdet för studien är en stadsdel som ligger i utkanten av Stockholm. Området är av 

blandad etnisk och socioekonomisk karaktär. Bostadsområdet består av blandad bebyggelse 

av bostadsrätter, hyresrätter, radhus samt villor. Området byggdes i och med 

Miljonprogrammet på 1960-talet. Vilket specifikt område studien utgår från kommer inte 

framgå. Detta för att uppnå en konfidentialitet i forskningen där informanterna i 

undersökningen inte ska kunna identifieras eller känna sig utpekade i sitt område (Jfr Kop & 

Brinkman, 2014, s. 109). 

  

5.2 Kort presentation av intervjudeltagarna 

Lukas är 19 år och flyttade till bostadsområdet när han var 5 år gammal. Innan bodde han i 

Polen. Lukas bor med sina föräldrar och tre yngre systrar i en lägenhet med tre rum och kök. 

Han har eget rum men berättar att lägenheten egentligen är för trång för hans familj. På 

fritiden gillar Lukas att umgås med vänner. De hänger mycket vid en skatepark som ligger i 

närheten utav centrum. Han berättar att många ungdomar umgås där. Lukas går sista året på 

gymnasiet och berättar att han har svårt att få godkänt i alla ämnen då han inte går på vissa 

lektioner. 

  

Jasmin är 19 år och har sina rötter i mellanöstern. Hon har bott i området i hela sitt liv. Hon 

bor i en lägenhet tillsammans med sina föräldrar, en yngre syster och två äldre bröder. Jasmin 

går sista året på gymnasiet och tycker skolan är kul. På fritiden umgås hon med sina vänner 

och fokuserar på att få bra betyg för att kunna börja på universitetet direkt efter gymnasiet. 

Ibland jobbar Jasmin tillsammans med sin pappa i hans livsmedelsbutik som ligger i ett 

närliggande område. 

  

David är uppväxt i området och är 18 år gammal. Han bor tillsammans med sin mamma i en 

lägenhet där han bott sedan han var liten. Han har två äldre bröder som flyttat hemifrån. 
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David berättar att hans mamma kommer från Sverige och att hans pappa kommer från 

Frankrike. David går andra året på gymnasiet men berättar att han mest går dit för att träffa 

kompisar. Han säger att det är stökigt i skolan och att du inte kan se hur bra en människa är på 

något genom att kolla på hans betyg. 

  

Fatima är 18 år och bor i ett radhus tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon. Hon har 

ett syskon till som har gift sig och flyttat hemifrån. Fatima går sitt tredje år på gymnasiet och 

drömmer om att bli tandläkare. Hon berättar att det är något hon velat sedan hon var liten. På 

fritiden umgås Fatima med sina vänner och sin pojkvän. 

  

Andreas berättar att han alltid har bott i området, fast i tre olika lägenheter. Han är 18 år 

gammal, ensambarn och bor tillsammans med sina föräldrar. På fritiden spelar han mycket 

fotboll, både i ett fotbollslag och med vänner.  Andreas berättar att hans dröm som liten var att 

bli fotbollsproffs. Han har alltid har sett upp till Ronaldo och Zlatan. Andreas är snart klar 

med det första året i gymnasiet. Han berättar att skolan har varit jobbig för honom och att han 

tidigare hoppat av, men att han är stolt över att ha försökt igen. Det är hans mamma som har 

fått honom att lyckas med skolan säger han. Andreas berättar att hon har fått stå ut med 

mycket men ändå alltid trott på honom. 

  

Maria är 19 år gammal och bor tillsammans med sina föräldrar och sin yngre bror. Hon 

flyttade till området när hon var tre år. Maria berättar att familjen bor i en lägenhet på 

bottenplan med uteplats där de ofta grillar och umgås. Maria berättar att de bor rätt nära 

vattnet en bit ifrån centrum och att området inte är lika stökigt som kring höghusen. Maria tar 

snart studenten och längtar varje dag, men säger att hon kommer sakna sina kompisar. På 

fritiden berättar Maria att hon hänger mycket ute nu när våren har kommit. Hon beskriver att 

parkerna blir som en samlingsplats för alla ungdomar. 

  

5.3 Livet i bostadsområdet samt dess invånare 

Genomgående under studiens intervjuer framkom att förorten beskrivs som ett stökigt och 

mångkulturellt område, men med en stor gemenskap som gör att de trivs. Intervjudeltagarna 

beskriver området med både positiva och negativa benämningar. Flera av intervjudeltagarna 

betonar att de trivs i området, att de känner sig trygga och lyckliga. Samtidigt beskrivs ett 

område som uppfattas som ifrågasatt och utanför övriga samhället, samt att de lever i en 

vardag nära kriminalitet och droger. Så här berättar Andreas om området samt dess invånare: 
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Jag trivs bra i området. Alla känner alla och alla är trygga här. Folk utifrån 

ser området som något dåligt, som att vi inte följer några lagar här. Jag vet 

inte hur det är att bo på något annat ställe, men skillnaden är stor. Jag passar 

bättre här. Här bor människor från alla olika länder runt om i världen. Men 

det är ändå liksom sådär att alla är hemma. Det är lugnt men samtidigt 

händer det saker hela tiden. Särskilt på kvällarna. Folk hänger ute och har 

tråkigt. Man hittar på kaos för att det inte finns något annat att göra. 

  

Detta uttalande av Andreas symboliserar ungefärligt hur de flesta intervjupersonerna 

beskriver sitt bostadsområde och livet där. Att områdets invånare har sitt ursprung i olika 

länder är något som nämns under samtliga intervjuer. Vidare berättar Andreas att du blir en 

del av din ort när du växer upp där. Han berättar att stoltheten över sitt ursprung alltid sitter 

kvar.  

 

Jasmin beskriver att ungdomarna i området ofta är uttråkade och bråkar. Hon berättar även att 

många börjar med droger i ung ålder och att vissa säljer droger för att tjäna pengar. Det är inte 

alls svårt att få tag i droger i området, berättar hon. Lukas berättar att tonårskillarna i området 

vill bli uppfattade som coola och att dem vill ha respekt. Han säger att det är coolt att 

upplevas som ett problembarn. Tjejerna i området beskriver han som lugnare än killarna. 

David beskriver att tjejerna måste tänka på sitt rykte på ett annat sätt än killarna, och att det är 

killarna som skapar problem. 

 

Fatima beskriver att hon tror att många väljer att bosätta sig i förorten för att det är ett ställe 

där dem kan förknippa sig med sitt hemland. Hon berättar att nästan alla hennes grannar 

kommer från mellanöstern. Fatima säger att området inte alls är som resten av Sverige och att 

det därför uppfattas som annorlunda och utanför. David och Lukas redogör för liknande bilder 

av området och båda beskriver att det finns flera utländska butiker i områdets centrum. David 

tror att det gör att många känner sig hemma i området, att det påminner om sina hemländer.  

  

Intervjupersonernas uppfattning om sitt liv i sitt bostadsområde är något som skapats genom 

samspel mellan ungdomarna och personer runt omkring dem. Denna konstruktion av 

ungdomarnas verklighet är vad som kallas en social konstruktion. Begreppet brukar användas 

för att öka medvetenheten om något (Hacking, 2010, s.18-19). I detta fall kommer begreppet 
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användas för att öka medvetenheten kring varför ungdomarna uppfattar sitt liv i sitt 

bostadsområde så som de gör. Intervjupersonerna beskriver att de bor i ett område som är 

ifrågasatt och att de lever utanför övriga samhället. Med den nämnda tolkningsramen kan man 

se hur detta verkar ha konstruerat en stark känsla av gemenskap i bostadsområdet.  

 

Ungdomarna beskriver att de känner sig trygga i sitt område. Antagligen är den socialt 

konstruerade gemenskapen i området, som uppstått till viss del av att ungdomarna känner sig 

utanför övriga samhället, något som skapar en trygghetskänsla för ungdomarna. 

Intervjupersonerna beskriver denna gemenskap flera gånger och är stolta över att de är en del 

av ett område där personer bryr sig om varandra. 

 

I informanternas svar kan man se hur det finns en social konstruktion i området av att det är 

coolt och respektingivande att upplevas som ett problembarn, och att det därför är något vissa 

förortsungdomar verkar sträva efter. Alltså finns det både negativa och positiva sociala 

konstruktioner i området, och flera verkar ha konstruerats med utgångspunkten i att de känner 

att de inte är en del av övriga samhället. De sociala konstruktioner som ungdomarna beskriver 

är något som bör tas på allvar då dem påverkar hur ungdomarna lever sina liv. Detta är något 

som framkommer i Hammaréns studie där man kan se hur förortsungdomars sätt att vara 

påverkas och konstrueras av att dem känner sig utanför samhället (2008, s. 20-28). En känsla 

av utanförskap kan även ses i informanternas svar i denna studie, och den känslan är med 

konstruerar bland annat deras uppfattning av att det är coolt att vara kriminell. Med hjälp av 

socialkonstruktionismen kan man i informanternas berättelser förstå varför vissa normer råder 

i området (Burr, 2003, s. 1-5). Till exempel varför det kanske är mer normaliserat med 

kriminalitet och droger gentemot i andra områden. Det finns en social konstruktion av att 

ungdomarna i förortsområdet är kriminella avvikare som använder droger, och av denna 

uppfattning skapas och formas området och ungdomarna som lever där. 

  

Förorten är ofta förknippat med social utsatthet och detta är med och skapar en klyfta mellan 

majoritetssamhället och förortsområden (Olsson & Törnqvist, 2009, s. 32). I ungdomarnas liv 

beskrivs ett område där det konstrueras ett vi och ett dem, där övriga samhället uppfattas som 

annorlunda. Bostadsområdet ungdomarna bor i har kommit att bli stigmatiserat. Detta är 

problematiskt. Man kan se i tidigare studier att det påverkar livsstilen hos ungdomarna som 

bor där (Hammarén, 2008, s. 20-28). I Andreas citat beskriver han hur han tror att andra ser på 

personer i bostadsområdet, att förortsungdomar inte följer lagar och att området ses som något 
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dåligt. Detta skapar känslan av att han inte passar in någon annanstans i samhället utan endast 

i området där han bor. Andreas verklighet kan beskrivas som socialt skapad i samband med 

och av människor, vilket för honom leder till negativa känslor. Med hjälp av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet blir detta ett sätt att kunna se hur en förortsungdom 

påverkas av den rådande samhälleliga synen på bostadsområdet där hen bor (Johansson, 2008, 

s. 21–23). Detta stämmer även överens med det som framkommer i Magnus Dahlstedts studie 

från 2018 där han beskriver hur ett upplevt utanförskap i förorten påverkar ungdomarna som 

bor där. 

  

5.4 Den typiska bilden av förorten som påverkar ungdomarna 

Alla informanter i studien har en rätt liknande bild av vad de tänker på när dem hör begreppet 

förort. Gemenskap, vänner, utanförskap, betonghus, droger, underklass, centrum, kärlek och 

gäng är några nyckelord som är gemensamma i intervjupersonernas skildringar. Fatima 

beskriver vad hon tänker på när hon hör begreppet förort såhär: 

  

Jag tänker på både bra och dåliga saker. Jag vill att man ska se att förorten är 

bra, och jag tänker på gemenskap, glädje och att hänga tillsammans. 

Vattenpipa, grilla, sitta i parken. Men när jag hör förort tänker jag också på 

att många har det svårt, att det är uppdelat från andra delar av Stockholm och 

att det blir som ett eget samhälle. Man lever i ett eget land som är utanför. 

  

Ingen av ungdomar tror att någon som bor utanför området skulle beskriva förorten med 

positiva benämningar. De tror att andra tänker på brända bilar, skottlossningar, droger, 

personer som inte följer lagarna och kastar sten på polisen. Vissa av intervjupersonerna tror 

att personer utifrån tänker att de själva aldrig skulle vilja bo i området. Både Andreas och 

Lukas nämner att media målar upp en bild av förorten där man endast visar negativa 

händelser. Gänguppgörelser där alla går runt med vapen och att äldre i området inte vågar gå 

ut. En bild av att ungdomar från förorten stör och skrämmer omgivningen. Jasmin tror att 

personer från andra områden ser på befolkningen i bostadsområdet som invandrare som inte 

jobbar utan lever på bidrag. Att förortsbefolkningen utnyttjar det svenska systemet och kostar 

pengar eftersom de inte anstränger sig. 

  

Under intervjuerna framkommer att det råder delade meningar i huruvida ungdomarna 

upplever att andras bild av området påverkar dem eller inte. David och Andreas tror båda att 
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de påverkas negativt. David beskriver att andras bild av förorten skapar en vi-dem kultur där 

han blir stämplad som en dålig människa. Han säger också att du behöver kämpa hårdare om 

du är från förorten på grund av andras fördomar. Denna orättvisa och folk som tror att de är 

bättre än andra är något som irriterar honom. Andreas tror att han påverkas negativt på så sätt 

att han nästan börjar tro själv att han är sämre än andra. Han tror att han kommer ha svårare 

att lyckas i livet om folk vet vart han är uppväxt. Maria berättar däremot att hon är rätt 

tveksam till ifall hon påverkas och i sådana fall hur: 

 

Jag vet inte om jag påverkas. På vilket sätt skulle det vara? Jag tror nog att 

andra tänker saker om mig. Mot äldre svenskar anstränger jag mig för att dom 

ska tycka att jag är väluppfostrad och att jag pratar bra svenska. När jag tror 

att andra tänker saker om mig så vill jag visa att det inte är så. Jag vet inte om 

det är för att jag är påverkad av att komma härifrån. Även om området har 

dåligt rykte så vill inte jag upplevas som sämre. 

 

Jasmin spekulerar i att hon nog skulle påverkas mer om hon var vuxen, till exempel i 

jobbsammanhang. Hon tror att det kan bli svårare att få jobb. När Lukas fick frågan om han 

påverkas av andras bild av bostadsområdet svarade han på följande sätt: 

  

Jag tror att alla påverkas. Jag får dumma frågor av folk som inte bor i här, 

frågor som har med rån och droger att göra. Det är löjliga saker som folk sett 

i filmer eller hört i hiphop-låtar som gör att de tror att det är så här. Många 

tycker nog att jag inte är lika bra för att jag kommer härifrån. Det är säkert 

många som ser ned på mig, att jag kommer från ett område där alla vill vara 

coola. Folk tror att jag kommer misslyckas. Visst, jag har en viss stil och syns 

och hörs mycket. Men folk säger ord som inte stämmer överens med 

verkligheten och det gör mig fett irriterad. Vi grabbar härifrån kommer alltid 

få jobba dubbelt så hårt som alla andra. 

 

Intervjupersonerna beskrivningar ovan kan analyseras med hjälp av begreppet stigma. Med 

stigmatisering kan man förstå hur och varför människor uppfattas som avvikare samt hur det 

påverkar dem (Goffman, 2008, 12-16). Stigmatiseringen skapar en oro eftersom man inte vet 

hur andra kommer identifiera samt ta emot dig (Goffman, 2011, s. 20-21). Lukas uttalande 

beskriver hur det känns att vara stigmatiserad som socialt avvikande på grund av sitt 
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uppväxtområde. Hur en stigmatiserad person reagerar på sin situation kan skilja sig åt, och det 

är inte säkert att alla våra intervjupersoner blir påverkade och i såna fall på samma sätt som 

Lukas. Den stigmatisering Lukas beskriver från det övriga samhället skapar en osäkerhet när 

han möter folk utifrån som han tror har dåliga tankar om honom. Flera av informanterna 

upplever att andra automatiskt ser dem som avvikare och fokus går till att fundera över vad 

andra den personen egentligen tycker om en. Detta kan skapa en känsla hos den 

stigmatiserade av att du är ifrågasatt, att du måste jobba hårt för att du har något att motbevisa 

samt att du måste försöka passa in. Detta är något man kan se som en röd tråd genom David 

och flera av de andra informanternas svar på frågan ifall de påverkas av andras bild av deras 

bostadsområde. Alla intervjudeltagare är överens om att ingen har en positiv bild av dem 

jämfört med ungdomar från mer privilegierade områden. Denna uppfattning är med och 

skapar ungdomarnas identitet. Enligt Goffman ser en stigmatiserad person sig själv som 

vilken annan människa som helst, samtidigt känner hen sig annorlunda från sin omgivning 

(Goffman, 2011, s. 120). Detta är en självmotsägelse som även framkommer under intervjuer 

i denna studie. Informanternas svar på vad de tror andra tänker om deras bostadsområde 

stämmer rätt så väl överens med det som framkommer i Dahlstedts studie 2018, att samhället 

förknippar förorten och dem som lever där med negativa begrepp som kriminalitet och 

utanförskap (s.21-22). 

  

5.5 Hinder och möjligheter med en förortsuppväxt 

Ungdomarna lämnar svar med lite längre eftertänksamhet på frågan om vilka nackdelar och 

fördelar de kan få i och med deras uppväxt i bostadsområde. En genomgående likhet mellan 

informanterna var att de verkade ha lättare att komma på hinder än möjligheter. Vissa 

intervjupersoner kom knappt på några möjligheter. 

Både Jasmin och Fatima nämner att en möjlighet de kan se i området är att det är 

mångkulturellt. Jasmin beskriver att det ger positiva lärdomar samt att hon inte tror att det är 

lika fördomsfullt som på andra ställen eftersom är accepterat att alla är olika. Fatima säger att 

hon trivs med att bo på ett ställe där det bor personer från många olika länder, men att hon kan 

se det både som en möjlighet och ett förhinder. Hon berättar om personer i hennes närhet som 

inte kommit in i det svenska samhället, utan att de snarare rekonstruerar sitt eget land i 

bostadsområdet. Hon berättar att det är svårt att lära sig det svenska språket när de inte 

behöver göra det eftersom alla förstår deras hemspråk. Fatima uttryckte sig på detta sätt: 



30 
 

Möjligheter är att vi ser många kulturer och lär känna personer med olika 

nationaliteter. Det hade jag inte gjort på andra ställen där det bara bor 

svenskar. Det som är synd är att vissa som kommer hit från andra länder inte 

kommer in i det svenska samhället. Man skapar sitt eget land istället. Många 

vuxna lär sig inte bra svenska. 

När vi frågade ungdomarna vilka hinder det kan medföra att ha växt upp i förorten svarade 

flera att det finns mycket dåliga saker som händer i området som lätt kan påverka dem. 

Maria tycker ett hinder är att det blir sämre i området. Hon säger att det går åt fel håll. Hon 

menar att de flesta ungdomarna inte har framtidsplaner och umgås i fel kretsar vilket leder 

till en negativ förortsuppväxt. Vidare berättar Maria att den yngre generationen ser upp till 

äldre kriminella och att det leder till en ond cirkel. 

David är en av informanterna som inte kommer på några direkta möjligheter med att bo i 

området. Han säger att om du kommer från en bra familj så är det en möjlighet. Och att 

personer runt omkring honom är lojala och att de stöttar varandra. Men David säger att detta 

inte är möjligheter som är kopplade till området. Tänker han på området så ser han bara 

nackdelar. David uttryckte sig sedan på detta sätt: 

Klart det finns möjligheter för alla oavsett vart du kommer ifrån, men 

möjligheterna är mycket mindre för oss från orten. Visst, det är upp till var 

och en vad du ska göra med ditt liv. Men jag tror vi har det mycket svårare 

här. Mycket! Det är svårare att plugga till advokat om du är härifrån än om 

du växer upp i Bromma. Det finns mycket mer saker att hamna snett i här. Det 

är lättare att komma ifrån det som är bra, som skola och utbildning. Det finns 

annat som lockar och är viktigare. Det är ett förhinder att växa upp här, allt 

går ut på status och att du måste vara någon. Vi ser upp till de som hamnar i 

fängelset och lever ett liv med kaos. Jag tror inte att en vanlig Lars Svensson 

har det så. 

  

I Davids svar ser man hur hans bostadsområde tillskrivs negativa egenskaper. Detta gör att 

han känner att han har sämre möjligheter än andra. Visst kan så vara fallet, att om han till 

exempel bara har negativa förebilder runt omkring sig så är det lättare att han hamnar snett än 

omkring positiva förebilder. Svaret kan även väljas att analyseras ur en kritisk synvinkel, där 

bilden av att en förortsuppväxt mestadels ger hinder är en socialt konstruerad bild. Men hjälp 
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av socialkonstruktionismen kan du se informanters svar som något annat än bara en objektiv 

fakta (Burr, 2003, s. 6). David säger att det finns en norm i området som säger att det är coolt 

att begå brott. Socialkonstruktionism skapas i samspel mellan människor och samhället David 

beskriver har skapats genom värderingar och tankar hos individer. Detta innebär att samhället 

är socialt konstruerat, där människan skapar sina egna värderingar och tankar med hjälp av 

övriga i samhället. Alltså är ungdomarnas förortsuppväxt samt deras tankar om för- samt 

nackdelar med att bo där påverkade av de rådande negativa bilderna i samhället av deras 

bostadsområde. Bilden av ungdomarnas bostadsområde i samhället påverkar dem till att tro att 

de har färre möjligheter än andra samt skapar en stigmatisering. Enligt Dahlstedts studie 2017 

så visar förortsungdomarna inte en uppgivenhet inför de svårigheter de har framför sig i livet. 

I denna studie ser du till skillnad från Dahlstedts att det finns en uppgivenhet. Att ungdomarna 

känner sig som ett offer för samhällets struktur. 

 

5.6 Framtidssyn 

De flesta intervjupersonerna kan inte se en framtid med egna barn i bostadsområdet. Detta 

eftersom det händer mycket dåligt i området. Jasmin och Fatima vill att deras barn ska få växa 

upp i ett liknande område som de bor i eftersom att det finns en stor gemenskap i området. 

Dock säger Jasmin att hennes framtida barn ska ha bra förutsättningar i livet, och därför är 

hennes bostadsområde inget bra ställe att bo på. Hon säger att många umgås i fel umgängen 

och det är lätt att hamna snett i området. Hon vill flytta för att skydda sina barn mot sådant. 

Jasmin sa också såhär: 

  

Jag vill bo någon annanstans men tillsammans med min familj. Det här är ett 

fint område som många som bor här älskar, men det finns ingen bra framtid 

här. Mina föräldrar har redan tänkt på att flytta i flera år och vill få lägenhet 

där det är bättre för mig och mina syskon. Mina föräldrar vill egentligen inte 

att vi barn ska bo här. 

  

Lukas och Andreas har delade meningar i huruvida de skulle vilja skaffa familj i 

bostadsområdet. Lukas upplever att vem som helst kan uppfostra sina barn i området. Han 

säger att det finns dåliga saker som händer vart du än bor. Bara för att ett visst ställe har dåligt 

rykte behöver det inte betyda att andra områden har det bättre, menar han. Andreas beskrev 

situationen såhär: 
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Visst att jag bor här nu och kanske blir kvar. Men här är inget ställe att starta 

familj och ha barn. Mycket händer runtomkring och man vet aldrig om sina 

barn blir en del av det eller vilka de umgås med. Många som bor här vet om 

det, men ingen pratar om det. Det är tufft här. Det är smutsigt, både området 

och människorna. Jag vill att mina barn får det lättare och bättre än mig. 

  

Vidare berättar Andreas att hans förort är en del av honom, men i framtiden vill han bo i ett 

finare område med villor och skog. Det är viktigt för honom att kunna tänka sig ett liv utanför 

sitt bostadsområde. Han berättar att det känns som ett misslyckande att bo i området, att det 

finns förväntningar på att han ska ta sig därifrån och därför är det viktigt att göra det. 

Betydelsen av att inte leva upp till andras förväntningar är något som Goffman (2008, s.12-

16) tar upp. Goffman redogör för hur samhället lägger ett fokus på individens upplevelser och 

förväntningar där du blir stigmatiserad som en avvikare om du inte gör det som förväntas av 

dig (ibid.). Utifrån dessa resonemang kan man göra tolkningen att vissa av intervjupersonerna 

inte vill bo kvar i området eftersom de förväntas ta sig därifrån. Detta på grund av att området 

upplevs som dåligt och att de inte har bra förutsättningar om de bor kvar där. Eller för att de 

sammankopplar området med stigmatiserande egenskaper som de inte vill att deras barn ska 

behöva uppleva. Forkby och Hanssons studie (2011) vars syfte var att lyssna på 

förortsungdomar som berättade om sin uppväxt och sina liv nämner att förortsungdomar 

tycker att den sociala exkluderingen i deras bostadsområde skapar dåliga förutsättningar för 

dem själva och deras familj. Rapporten nämner att ungdomarna därför inte vill bli kvar i sitt 

område livet ut (ibid). Det som framkommer i rapporten är likartat med intervjupersonernas 

svar i denna studie. Det finns en känsla av att du är misslyckad om du inte tar sig från 

bostadsområdet. Detta kan ses som en social konstruktion som uppstått av den rådande 

stigmatiseringen som förortsungdomarna utsätts för. 

  

5.7 Bostadsområdet kan förbättras 

Samtliga intervjudeltagare beskriver att bostadsområdet behöver förbättras. Ingen verkade se 

det som att det räckte med några små förändringar utan berättade att det krävs en hel del. 

Flera av informanter nämner att ungdomarna i området inte har något att göra. Fatima säger 

att lösningen på detta är att politiker börjar satsa på området. Två intervjupersoner pratar om 

att fler ungdomsgårdar borde byggas i området. Fatima säger att en mötesplats för äldre 

ungdomar hade varit bra. Lukas, Andreas och Fatima pratar också om centrum, att det är en 

stökig mötesplats för tonåringar. Fatima säger att området skulle bli bättre om det fanns 
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mindre killgäng, bråk och drogförsäljning. Men hon vet inte hur. Lukas berättar om hur alla 

grannbarnen träffades och spelade fotboll tillsammans när han var yngre, men att han nu ser 

småkillar på tio år som hänger i centrum och tjafsar. Han säger att området gör att barnen 

växer upp för fort och att det skulle behövas fler sportaktiviteter som boxning och fotboll för 

att förhindra detta. Speciellt för de som har föräldrar som inte bryr sig, avslutar han. 

  

Lukas och Maria beskriver båda två att bostadsområdet är uppdelat. Att de som har det sämre 

bor nära centrum i höghus av betong, medan andra bor längre bort. Maria säger att det är 

lugnare i de områdena som ligger en bit ifrån centrum och att områdena nära centrum borde 

förbättras. Som det ser ut nu är det smutsigt, trasigt, mörkt. Maria berättar att det bor skumma 

kriminella personer där. David menar att det är hopplöst att försöka förbättra något i området. 

Han uttryckte sig sedan såhär: 

  

Mycket mycket behöver förbättras i min ort. Egentligen är grabbarnas 

sammanhållning det enda som är bra. Gemenskapen. Kolla hur vi får bo och 

vad vi är med om, och sen kollar du på vart andra bor och hur de har det. 

Dom lever i ett kungarike och vi får inget. Det blir hat, dem mot oss och vi mot 

dem. Det känns skit att vi bor i ett område där allt behöver förbättras och alla 

ser det men ingen gör något. De skickar hit poliser. Vad ska det förbättra? 

Ingenting här kommer bli bättre. Det blir sämre för varje dag som går. 

  

Davids uttalande påvisar att han inte har något stort hopp om framtiden i området. Detta 

stämmer överens med det faktum som framkommer i studien av Hammaren (2015), att 

ungdomar som bor i avvikande områden ofta inte har något stort framtidshopp utan snarare en 

känsla av hopplöshet. Det är olika faktorer som är med och framkallar dessa känslor hos 

David. Enligt Hammaren är det bland annat andras föreställningar och inte minst medias bild 

av förorten som påverkar framtidssynen (ibid.). Redan vid planeringen av Miljonprogrammet 

kunde de förutse detta som David bekräftar i sitt citat, att uppväxtmiljön i området inte skulle 

komma att bli optimal för barn och unga (Dahlstedt, 2018, s. 28). Hade området varit en 

optimal uppväxtmiljö för David så hade han antagligen inte känt att allt behöver förbättras 

runtomkring honom. David känner att situationen i hans bostadsområde är hopplös. Därav 

skapas en misstro mot övriga samhället som inte verkar bry sig om förortsungdomarnas 

situation. Liknande misstro framkommer från informanterna i Dahlstedts studie där 
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ungdomarna känner sig både avvikande och bortglömda från övriga samhället (Dahlsetdt, 

2018, s. 11). 

 

Trots att intervjupersonerna har en generell misstro och inte tror att någon skulle vilja 

förbättra deras område så framkommer ett flertal egna förslag på förbättringar som skulle 

kunna ske. Vissa har först svårt att tänka ut hur området kan förbättras, de verkar förlikats 

med hur läget är. Informanterna berättar att de önskar mer engagemang från det övriga 

samhället som exempelvis politiker. Just nu verkar det inte finnas speciellt mycket tillit från 

förortsungdomarna till de som bestämmer i samhället, och detta påverkar antagligen deras 

framtidssyn och känsla av hopplöshet. Det verkar inte finnas så mycket naturliga tankar på att 

något går att förbättra i området. Detta sänder antagligen inte bra signaler och känslor till dem 

som växer upp där. Citaten ovan visar att mycket behöver förbättras i förortsungdomarnas 

bostadsområden. 

  

I Dahlstedts forskning från 2018 berättar ungdomar att de har ett framtidshopp och de tror att 

deras bostadsområden kommer förbättras och att det finns en ljus framtid för Sveriges förorter 

(s. 11-13). Utifrån informanterna i denna studies svar så kunde man snarare se det motsatta. 

Ungdomarna kom på vissa förbättringsförslag men verkade ändå inte ha något direkt hopp på 

att saker kommer förbättras. Snarare kunde en känsla av hopplöshet urskiljas. Ungdomarna 

känner sig bortglömda, utanför, hatade och tillsidosatta. 

  

5.8 Skillnader och likheter mellan tjejernas och killarnas berättelser 

När man går igenom intervjuerna så kan man se vissa generella skillnader, men även ett flertal 

likheter, i tjejer och killars berättelser. Den främsta skillnaden som gick att urskilja är att 

tjejernas berättelser inte är lika mörka som killarnas, samt att de pratar mer om familjen. 

Killarna beskriver mer ingående samt vid flertalet tillfällen om kriminalitet, droger och om 

personer som hamnar snett. Tjejerna pratar inte om detta i lika stor utsträckning utan har 

större fokus på sin familj och vad som förväntas av dem i till exempel skolan. En av tjejerna 

nämner att hon måste tänka på sin familjs rykte, en annan att hon trivs i området för att hon 

har nära familj och släkt. Killarna verkar fokusera mer på vänner och det som händer runt 

omkring dem i bostadsområdet. Skolan och familjen verkar inte vara lika viktigt där de 

befinner sig i livet just nu. Lukas uttrycker sig på följande sätt 
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Vi killar tänker endast på problemen vi har omkring oss. Jag bryr mig inte om 

jag får ett rykte. Varför ska jag tänka på det? Min syster däremot måste tänka 

annorlunda. Hon ska visa en bra bild av familjen, det är viktigt att hon 

representerar en bra bild och får ett rykte att vara en bra tjej. 

  

Lukas beskriver att han måste tänka mycket på de problem han har runt omkring sig i 

området. Tjejerna däremot verkar inte vara lika påverkade av det negativa saker som sker i 

området utan har ett större fokus på hur dem ska lyckas i framtiden. De pratar alla tre på något 

sätt om att skolan är viktig och verkar vara medvetna om att de måste kämpa för att lyckas. 

Jasmin uttryckte sig på detta sätt: 

  

Jag umgås inte med kaos och är inte ute så ofta på kvällarna. Det är mest 

killar som är ute. Jag vill inte få ett rykte att hålla på med killar och att röka 

på och sånt. Min familj har inte uppfostrat mig så. Jag måste tänka på mitt 

rykte, jag är tjej. Snart är jag själv vuxen liksom. 

  

I samhället kan förhållandet mellan kvinnor och män kan skilja sig mycket åt. Antagligen är 

det med och påverkar Jasmins upplevelse där det är okej för killar att vara och göra på ett 

visst sätt bara för att dem är killar. Genom en social konstruktion där bland annat olika 

klassideal råder i området så konstrueras vad som är rätt och fel för de olika könen (Mattsson, 

2015, s. 19). Detta på grund av att maktrelationerna mellan tjejer och killar i samhället ser ut 

som dem gör.  Mattsson (2015, s. 19) beskriver hur kvinnoidealet är mer ansträngt än mäns 

eftersom kvinnor vill visa upp en fin bild av sig själv. Detta på grund av att kvinnor ofta 

känner att det finns en mall de behöver passa in i för att blir accepterade. Män funderar inte 

över hur de uppfattas på samma sätt som kvinnor. Detta kan ses i Jasmins svar ovan. 

Antagligen är detta något som på något sätt påverkat alla tjejernas intervjusvar. Medan 

maktstrukturen av att en kille ska vara maskulin och respektingivande är något som skulle 

kunna ha varit med och påverkat killarnas svar (ibid). 

 

Informanterna som är killar visar upp en bild där vissa faller offer för påtryckningar 

runtomkring från vänner och gäng. Tjejerna nämner inte det i sina intervjuer på samma sätt 

som killarna. Något annat som skiljer tjejerna och killarnas svar är att tjejerna verkar 

acceptera samhällets bild av dem som avvikande till skillnad från killarna. Tjejerna beskriver 
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att det är så utan att spekulera vidare i det, medan killarna visar mer upprörda känslor över hur 

övriga samhället stämplar dem. 

  

I övrigt fanns det relativt mycket likheter i killarna och tjejernas berättelse. En likhet är att de 

flesta pratar om kriminalitet och droger. Dock nämner ingen att det är något som hen själv 

håller på med. Samtliga intervjudeltagare pratar mestadels om stökiga ungdomar i tredje 

person, inte om sig själv eller sina vänner. En annan likhet i tjejer och killars berättelse är att 

de flera gånger pratar om invandrare och att deras bostadsområde är mångkulturellt. 

  

Utöver aspekterna som tagits upp ovan så fanns det inte fler markanta skillnader att kunna 

urskilja mellan tjejernas och killarnas berättelse. Överlag var deras berättelser relativt lika 

med vilka saker som diskuterades kring samt att ungdomarna kände sig utanför övriga 

samhället i sitt bostadsområde. Alla intervjupersoners berättelser är givetvis unika på så sätt 

att de använder olika ord och benämningar. När det pratas om kategorin kön och när 

jämförelser av kön sker på detta sätt så uppstår föreställningar som även innefattar 

kategorierna etnicitet och klass. Detta innebär att vad som uppfattas som kvinnligt kontra 

manligt kan vara olika beroende på vart och vilka som intervjuas (Mattsson, 2015, s. 22). 
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6. Diskussion samt förslag till vidare forskning 

Syftet med denna studie var att utifrån förortsungdomars perspektiv undersöka hur de ser på 

sitt bostadsområde samt hur deras uppväxtmiljö där ser ut. Ett vidare syfte var att se om det 

går att finna några utmärkande skillnader i tjejer och killars berättelse. Nedan kommer 

studiens resultat sammanfattas utifrån de tre tidigare angivna frågeställningarna. 

Hur beskriver förortsungdomar sitt liv i bostadsområdet? Samtliga intervjudeltagare beskrev 

sitt område i både positiva och negativa te 

rmer. Det framkommer att det finns en stor gemenskap och ungdomarna beskriver att de 

känner sig hemma och trygga där de bor. Samtidigt beskrivs ett område som är stökigt där 

många ungdomar hänger ute och i centrum om kvällarna. Ungdomarnas beskrivningar visar 

att det finns mycket droger och kriminalitet i området, och att de känner sig utanför övriga 

samhället. Ungdomarna tycker att det övriga samhället stämplar dem utifrån vart de är 

uppväxta. Ungdomarna anser att deras liv i bostadsområdet mestadels är ett hinder för deras 

framtid, bland annat eftersom det är lätt att hamna fel i livet när de umgås med fel personer. 

De flesta av informanter kan dock se att en förortsuppväxt ger dem vissa möjligheter, till 

exempel eftersom de lär sig acceptera olikheter i ett mångkulturellt område. Det beskrivs som 

ett misslyckande att inte kunna ta sig ifrån området som vuxen och att man frivilligt inte vill 

bo kvar eftersom att området behöver förbättras. Detta bland annat för att skapa ett större 

hopp om en bra framtid för de som bor i området. 

Hur ser ungdomarnas bild av sitt bostadsområde ut? Intervjudeltagarna beskriver 

bostadsområdet med orden gemenskap, vänner och kärlek. Sedan kommer även ord som 

betonghus, droger och underklass på tal. Ungdomarna tror att andras bild av förorten endast är 

negativ, med påverkan av medias rapporteringar om bilbränder och upplopp. Samtidigt som 

ungdomarna är stolta över att komma från området så upplever ett flertal en besvikelse över 

hur övriga samhället ser på dem. 

  

Vilka skillnader och likheter kan man se i tjejer och killars berättelser? 

Det finns vissa skillnader men mest likheter mellan tjejers och killars berättelser om deras liv i 

bostadsområdet. Killarnas beskrivningar är mörkare än tjejernas och de pratar mer om 

kriminalitet och droger. Tjejerna pratar mer om familjen än killarna samt att de vill 

representera en bra bild av sig själv och inte sammankopplas med dåliga saker. Tjejerna 

verkar tänka mer på framtiden medan killarna lever i nuet. Främsta likheten som går att se i 
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samtliga informanters svar är att där finns en känsla av utanförskap från övriga samhället, 

samt att de känner att andra har en negativ bild av dem. 

  

En alternativ tolkning som kan göras angående skillnaderna i tjejer och killars berättelse är att 

det tyder sig vara lättare att hålla sig borta från det dåliga i bostadsområdet som tjej. Detta 

verkar till viss del bero på att tjejerna vill tänka på sin familj och sitt rykte, men även att 

stereotypen av att det är coolt att vara ett problembarn som tjej inte finns på samma sätt som 

för killarna. Säkerligen finns det flera eventuella tolkningar av den framkomna informationen. 

  

Resultat från tidigare forskning som presenterats tidigare stämmer till stora delar överens med 

resultatet i denna studie. Till exempel i huruvida dessa informanter samt informanter i tidigare 

forskning beskriver en stereotyp bild av en förort. Något som skiljer denna studies resultat 

från tidigare forskning är att tidigare forskning visar att förortsungdomar har ett driv att 

förändra sitt bostadsområde samt andras syn på dem. I denna studie ser du snarare hur 

ungdomarna nästan ser det som hopplöst att försöka förändra sitt område. Ingen av 

intervjupersonerna pratade om hur de såg en ljus framtid för förorten, eller att de ville vara en 

del av att påverka att bostadsområdet ska ta en mer positiv riktning. Skillnaden kan bero på en 

rad olika saker, bland annat urvalet av informanter eller de ställda intervjufrågorna. Även tid 

och plats skulle kunna vara något som påverkar. En annan skillnad i denna studie jämfört med 

tidigare forskning är att det kan ses beskrivningar från tjejer i ett socialt utsatt bostadsområde 

medan tidigare forskning fokuserar på killar. 

  

En intressant fråga till vidare forskning skulle vara att göra studier endast fokuserat på 

förortstjejer. Detta för att få en större förståelse för tjejers perspektiv som missats i tidigare 

forskning. Vi lever i ett modernt samhälle där både kvinnor och mäns röster bör höras. Tjejers 

upplevelser och berättelser är minst lika viktiga som killars. Det skulle även vara intressant att 

forska vidare i huruvida förorten och dess ungdomar påverkas av övriga samhällets 

uppfattning om dem. Detta för att kunna påvisa följderna av den stämpling och stigmatisering 

som sker. Det hade även varit intressant att se en sådan forskning under längre tid, där man 

kan se om ungdomarnas liv förändras över tid beroende på folks uppfattningar. Det kan tänkas 

vara så att likheter och skillnader i killar och tjejers berättelse hade sett liknande ut i ett annan 

liknande förort med informanter i samma åldersspann. Det hade kunnat se helt annat ut i till 

exempel ett annat bostadsområde där informanterna har andra förutsättningar. När en 
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jämförelse i likheter mellan kön görs kan det alltså vara viktigt att ha fler aspekter i 

beräkningen än bara personernas kön. 

  

Nyttan med denna undersökning är att bidra med kunskap kring förortsungdomars 

verklighetsuppfattning. Förorten är ett laddat begrepp och människor utanför området 

tillskriver ungdomarna som bor där med negativa egenskaper. Trots att det ofta pratas om 

problemen i förorten så är det inte alltid det lyssnas och fokuseras på berättelserna från dem 

som bor där. Denna studie bidrar till att förortsungdomars röster blir hörda. Detta är viktigt för 

att kunna förstå och hantera den rådande situationen i Sveriges förorter. Det är upp till oss 

som blivande socionomer att göra folks röster hörda för att vara med och skapa en 

samhällsförändring där inga människor känner sig utanför. Istället för att delta i den 

smutskastning som pågår mot förorten är det viktigt att lyssna på hela sanningen. Att bo i ett 

område som är stigmatiserat skapar ett behov hos invånarna att skydda sin egen identitet och 

sitt område. Detta kan i sin tur leda till att förortsungdomar lever upp till de skildringar som 

skapas av dem, till exempel när det gäller kriminalitet och droger (Sernhede, 2002, s. 32-34). 

Det påvisar hur relevant det är att förändra samhällets bild av socialt utsatta områden som 

denna för att vara med och påverka en positiv utveckling för utsatta områden samt dess 

invånare. Gemensamt för våra informanter är att de alla känner sig stämplade från övriga 

samhället till viss del på grund av vart dem bor. Förhoppningsvis finns det trots detta ett hopp 

om en ljus framtid hos våra informanter. 
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Bilaga 1  - Brev till informanterna 

Till dig som är en förortsungdom som vill få sin röst hörd. 

Ditt deltagande är frivilligt och vi tackar på förhand för om du vill vara del av denna 

forskningsstudie. Vi är två studenter från socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Just nu 

gör vi en forskningsstudie inför vår C-uppsats. Syftet med vår forskningsstudie är att utifrån 

förortsungdomars perspektiv studera hur deras verklighet i sitt bostadsområde ser ut. Detta 

eftersom det är relevant för social arbete att göra förortsungdomars röster hörda. 

 

Empiri kommer insamlas genom intervjuer som tar ca 30-45 minuter. Intervjuerna kommer 

ske i en lugn miljö där du som intervjuperson får bestämma tid och plats. Du får när som helst 

under intervjun avbryta din medverkan. Arbetet kommer vara avidentifierat och alla deltagare 

är anonyma. Dina svar kommer behandlas försiktigt och ingen obehörig kan ta del av svaren. 

När arbetet är klart kommer alla material att raderas och du får ta del av det skrivna arbetet 

om du vill. Intervjun kommer att beröra frågor gällande området du bor i samt hur din 

verklighet där ser ut, men även hur du tror att andra uppfattar ditt bostadsområde. Det är 

viktigt att du som informant känner dig trygg och säker i denna forskningsprocess. 

 

Om du har vidare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Rayan Daklallah eller Ida 

Persson. När studien är klar kommer den att presenteras inför en grupp människor. Efter det 

kommer C-uppsatsen vara tillgänglig på högskolans databas. 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Rayan Daklallah                                                                                  Rayan__96@hotmail.com 

Ida Persson                                                                                            ofk15ipn@student.hig.se   
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Bakgrund 

 - Kön? 

 - Ålder? 

 - Födelseort? 

 - Bakgrund? 

 - Hur länge har du bott i X? 

 - Med vilka bor du och i vilket typ av boende? 

Ditt område 

 - Kan du beskriva hur du upplever X samt dess invånare? 

 - Hur tycker du det är att växa upp i området? Vad tycker du är positivt? Vad 

tycker du är negativt? 

 - Vilka möjligheter samt förhinder tror du man kan få genom att växa upp i X? 

 - Vad tänker du på när du hör ordet förort? 

 - Vad tror du personer som inte bor här tänker på när dom hör ordet förort? 

 - Hur påverkas du som bor här av andras bild av förorten? 

Avslutning 

 - Vill du bo kvar i området livet ut? Varför eller varför inte? 

 - Skulle du kunna tänka dig att uppfostra dina egna barn i detta område? Varför 

eller varför inte? 

 - Vad skulle kunna förbättras i ditt område? 

 

  

  

  

  

  

 


