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”Samhället kontrollerar inte bara våra rörelser 
utan skapar vår identitet, vårt tänkande och 
våra känslor. Samhällets strukturer blir vår 
egen medvetenhets strukturer. Samhället slutar 
inte vid vår hud. Samhället tränger in i oss lika 
väl som det omsluter oss. Vårt samhällsslaveri 
är inte så mycket upprättat med hjälp av 
erövring som med hjälp av hemligt 
samförstånd. Ibland krossas vi faktiskt till 
underkastelse. Men ofta sväljs vi av vår egen 
sociala natur. Vår fångenskaps murar fanns 
innan vi uppträdde på scenen, men de byggs 
ständigt om av oss själva. Vi luras in i 
fångenskapen av vår egen samverkan.” 

 
 
                                     Berger, 1963/1990:111f., citerad i  
                                     Johansson & Miegel 1999:96  
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1. INLEDNING 
Det första jag tänker på när ordet förort dyker upp är platser såsom Rinkeby, Tensta, 

Hammarkullen och Rosengård, förorter som ofta brukar förknippas med problem av olika 

slag. Trots att jag själv aldrig besökt någon av dessa ställen har jag indoktrinerats att tro på de 

rykten och den bild som media brukar måla upp. Varför jag har valt att skriva en D-uppsats 

som behandlar platskänsla, identitet och musik sprungen ur förorterna beror på att jag länge 

intresserat mig för segregerade områden och hur detta påverkar dess invånare. Eftersom jag 

privat har lyssnat en hel del till ”svensk” hiphop, som ofta beskriver förhållanden i svenska 

förorter, fann jag det intressant att föra in detta i min diskussion om vilken betydelse platsen 

har för vårt identitetsskapande. En del av denna hiphop förmedlar en känsla av stolthet, inte så 

mycket över den egna invandrarbakgrunden som över förortsbakgrunden. I musiken uttrycks 

önskan om att komma bort från området, men också en kärlek till kvarteret, en önskan om 

respekt, att bli sedd och hörd. Detta är känslor som jag anser att man även kan återfinna i 

gängbildningarna i förorten och deras attityder. Således har jag valt att fokusera på dessa två 

fenomen, musiken och gängen, för att förstå hur en plats kan betyda så mycket i ett 

identitetsskapande. 

 

Det finns många frågor att fokusera när det gäller den så kallade ”förortsproblematiken”, men 

jag finner mitt eget val både intressant och relevant, något jag anser att det vore värdefullt att 

forska vidare kring. Segregerade förorter innebär stora problem och jag menar att dessa 

riskerar att försvinna i medias fokusering på annat elände: förfall, brottslighet, gängproblem 

och den allmänna uppfattningen om förorter som gråa, dystra platser utan glädje och liv. 

Verkligheten är naturligtvis en annan, för bakom brott, missbruk och gråa husfasader döljer 

sig tänkande och kännande individer som påverkas starkt av den negativa diskursen om 

förortsliv. De tolkningar jag gör av förortsdiskursen, som den framställs i tidningar, samt 

Latin Kings och Kens låttexter är naturligtvis mina egna. De är formade efter mina 

erfarenheter och min bakgrund, sådant som vävs in i min tolkning. Även jag har blivit 

påverkad av förortsdiskursen, vare sig diskursen nu definieras som enbart negativ, ensidig 

eller exotiskt annorlunda. Detta påverkar naturligtvis texten, jag vill därför påpeka att detta är 

min uppfattning, förståelse av både diskursen och låttexterna.  

 

Jag vill med denna uppsats väcka funderingar kring vilken betydelse rykten, fördomar, och 

segregering kan få för förorternas alla unga som måste slå sig fram i ett samhälle där kraven 
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på utbildning, kunskap och erfarenhet blir allt hårdare, men också hur detta uttrycks bland 

förorternas unga. När det omgivande samhället skriver ner och ser ner på förorter, stämplar 

dess invånare, gäller det för dessa att stärka sin ställning och vända tillvaron i sitt område till 

något positivt. Jag menar att musiken kan fungera stärkande på en del av de ungdomar som 

bor i förorten, de som tilltalas av den kraft som finns i denna musik. Med kraft menar jag den 

energi som kan skönjas i musiken, slagkraftiga texter med ett underfundigt språk som inte 

skräder orden. Musik som tilltalar dem som kan relatera till den beskrivna vardagen. När det 

gäller gängen är det inte en speciell etnicitet som grundar gemenskapen, utan det blir ett 

försök för ungdomar med olika bakgrund att skapa en (positiv) gemenskap, en samhörighet. 

Det handlar om att stärka sig mot samhället utanför som redan har byggt upp en mur av 

fördomar och som påverkar dem som bor i förorterna på ett negativt sätt. Det som skrivs i 

tidningar om förorter i ger ofta en bild av fattigdom, elände, förstörelse, brott och sociala 

nederlag. Segregeringen och ”talet om förorten” bidrar till att döma ut de boende socialt, 

kulturellt och ekonomiskt, allt på grund av den negativa diskursen kring deras boendemiljö. 

 

När det gäller plats kan jag bara gå till mitt eget kvarter för att inse hur viktig denna plats har 

varit för mig under min uppväxt. Området hör inte till de allra finaste, kvarteret är inte det 

vackraste, men för mig finns här ändå en skönhet och framförallt en trygghet. Jag vet hur jag 

ska röra mig i kvarteret och jag vet en del om hur kvarteret fungerar, med sina normer. Aldrig 

rör jag mig så fritt som på min egen hemmaplan, som allra friast känner jag mig på Uppsalas 

gator, gator som för mig är bekanta. Det är i mitt kvarter, min stad som jag kan slappna av och 

känner att min rörelse är friare än på andra ställen. När sedan platserna är i förvandling skakas 

min säkerhet, men att acceptera omvandling är också det ett sätt att tillägna sig erfarenhet och 

utveckla nya platskänslor.  

 
Vi bodde överallt. Det är inte som att känna sig hemma på en plats, så som ni gör. För vissa människor är 
det nåt inre istället för nåt yttre.1 

 

För den som växt upp på eller lever länge på en plats skapas platskänslor oavsett hur tjusigt 

eller ”fint” kvarteret är. Likaså tror jag att det kan finnas en stolthet, över var man kommer 

ifrån. När utomstående dömer ut ens boendemiljö kan det uppstå en kamp om vad denna 

boendeplats egentligen är. Kampen uppstår i behovet att hävda sig mot utomståendes 

                                                           
1 Ur filmen Mannen som kunde tala med hästar 1998 
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pessimistiska bedömning av området. Frågan är på vilket sätt detta kan ta sig i uttryck, och 

detta är något som jag med denna uppsats vill undersöka. 

 

1.1 Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att försöka visa/se vilken betydelse platser har för vår 

självförståelse, hur denna självförståelse kan komma till uttryck samt hur ”talet om förorten” 

påverkar dess invånare. Jag fokuserar i denna uppsats på de unga människor i förorten som 

använder musiken för att uttrycka sin identitet och protestera mot de definitioner av dem 

själva som samtalet utanför förorten skapar. En del av uppsatsen går vidare ut på att se till det 

tal om förorten som media för fram, samt vilket tal om förorten hiphopmusiken framför. En 

jämförelse av dem båda kan visa hur den objektiva strukturen har påverkat den subjektiva 

strukturen och processerna däremellan. Denna uppsats strävar inte efter en enda sanning utan 

den ska enbart ses som en möjlig tolkning och analys av platsens och rummets betydelse för 

människan och hur detta tar sig i uttryck genom till exempel gängbildningar och musik. 

 

1.2 Metod, material och avgränsning 
Det material jag grundar analyser och tolkningar i mitt uppsatsarbete på är i huvudsak ett 

femtiotal tidningsartiklar (en del hämtade från internet) från åren 1966–2001, litteratur som 

behandlar plats och identitet, samt låttexter av de svenska hiphopartisterna Latin Kings och 

Ken, artister som ofta placerar sina kvarter i förgrunden i sina texter. Att analysera musik 

handlar naturligtvis om att tolka och med min bakgrund kan jag läsa in helt andra saker i 

texterna än vad andra gör. Mening och betydelse är aldrig någonting fast, vilket innebär att 

artisterna vars musik jag använder mig av kanske menade en sak när de skrev texterna och 

något helt annat sedan. Texterna ges olika betydelser beroende på vem som lyssnar på den. 

Med vår bakgrund och förförståelse tolkar vi saker och ting olika. I dessa texter finns, enligt 

min förståelse, en viss samhällskritik som jag önskar ta fasta på.  

 

Jag har valt att avgränsa mitt material till dessa artiklar, litteratur som behandlar förortsliv, 

identitet och ett urval av låttexter av de ovannämnda artisterna. Detta för att inte dra över 

tiden för uppsatsskrivandet, men också för att kunna göra en någorlunda översiktlig analys av 

materialet. Således grundar sig analyserna och tolkningarna främst på detta material. Jag såg 

möjligheter i det redan skrivna och forskade om och kring förorterna, detta kombinerat med 

material i den musik, som jag själv tilltalas av. I uppsatsen har jag valt att infoga citat ur texter 
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av ovanstående artister som på ett mycket bra sätt lyfter fram det som mitt kapitel i övrigt 

önskar fokusera och analysera. Jag vill påpeka att dessa citat är nedskrivna av mig då de inte 

har gått att få tag på annat sätt, därför kan det förekomma en del stavfel och ibland saknas ord 

där jag helt enkelt inte hör vad som sägs. Detta markeras dock i citatblocken. Vidare har jag 

under skrivandets gång inspirerats av litteratur som behandlar platsens betydelse för 

människan, såsom Peter Taylors Places, spaces and Macy´s: Place – space, tentions in the 

political geography of modernities (1999). Det finns även ett stort utbud av etnologisk 

litteratur kring städers livsrum och förorter, här kan nämnas Åke Dauns Förortsliv (1974), 

Karla Werners Staden som livsrum, (1991), samt Börje Hanssens Familj, Hushåll, Släkt, 

(1978). 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
I denna uppsats är plats, habitus, fält och diskurs återkommande begrepp. Dessa begrepp har 

jag använt, utifrån min förståelse av dem, i mina analyser och tolkningar av mitt material. 

Nedan redogör jag för hur jag uppfattar begreppen och hur jag har använt mig av dem. 

 

Plats 

När det gäller just platsbegreppet utgår jag från kulturgeografiska tolkningar av plats och rum. 

Enligt Tuan betyder plats två saker – nämligen ens position i samhället samt den rumsliga 

positionen, som härrör från platsen i samhället.2 Plats är här något som vi har en personlig, 

mänsklig relation till och en plats betyder något för oss. För att kunna uppskatta en plats 

menar Tuan att det krävs en långvarig kontakt med denna3, således kan det vara lätt att alltför 

snabbt döma ut platser vi inte känner till. Vidare kan man även förklara rum och plats som: 

 

-rum är mer abstrakt än plats, rum är överallt medan plats är någonstans 

-plats är något man sjunker in i, rummet rör man sig i 

-när rummet blir bekant med oss blir det till en plats4 

 

Enkelt förklarat kan man säga att rum finns överallt och platser är det som människor väver in 

i rummet.5 När vi sedan har lärt känna rummet utvecklar vi en platskänsla som underlättar 

vårt varande på en plats, till exempel i förorten.  

                                                           
2 Tuan 1974, sid. 233 ff 
3 ibid. 
4 Taylor 1999, sid. 10 f 
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Habitus- och fältbegreppet 

Med utgångspunkt i  Pierre Bourdieus tal om fält och habitus vill jag nu se förorten som en 

del av det sociala och kulturella fält som individerna med olika habitus tillsammans rör sig i. 

Detta med de system av dispositioner (habitus) som skapar normer för vårt handlande, 

tänkande och orienterande i vårt dagliga liv. Till fältet, förorten, har invånarna olika 

personliga relationer och olika platskänslor, men det (offentliga rummet som hela området 

utgör) är gemensamt för dem alla. Det är en plats som individerna äger kunskap om och lätt 

orienterar sig i. Förorten är det gemensamma fältet som man tillsammans strider om, eller för. 

Man kan säga att jag till viss del modifierat Bourdieus begrepp en aning, detta för att kunna 

använda hans sociologi till mina analyser och tolkningar. Kanske kan man säga att jag 

transporterat hans tankebygge till en mer individbaserad nivå. Jag ska här kort förklara hur jag 

har använt mig av hans teorier och begrepp. Till stor hjälp har Johansson & Miegels (1999) 

bok Kultursociologi varit och det är främst utifrån denna som jag förstått Bourdieus sociologi. 

Men även pedagogen Donald Broadys artikel Kapital, habitus och fält i boken Kunskapsmål, 

teori, empiri (1996) och artikeln ”Vem får grädden på tårtan? av etnologerna Beatriz Borda 

och Susanne Lundin (u.å.) har varit till hjälp.  

 

Min uppfattning är att Bourdieu vill komma bort från motsättningen mellan ett ”objektivt” 

och ett ”subjektivt” perspektiv och han vill istället skapa en modell som inbegriper dem båda i 

ett dialektiskt samspel. Denna dialektiska process kallar Bourdieu för habitus. Habitus är ett 

begrepp om subjektet som inbegriper relationen med den sociala strukturen. Habitusen är 

omedveten och kan inte styras med hjälp av viljan. Habitusen reproducerar vidare strukturen 

kring subjektet/individen och är dispositioner som är nedlagda i människans kropp och sinne 

och dessa utgör grunderna för hennes handlande. Med fält menar Bourdieu den sociala värld 

som människorna lever i. Dessa fält är arenor där det ständigt utspelas maktkamper om 

positioner och dess inbördes rangordningar. Vidare talar Bourdieu om symboliskt kapital, 

t.ex. kulturellt eller socialt kapital som avgör individens position i fältet.6  Utifrån dessa tankar 

försöker jag se förorten som det sociala fält som individerna rör sig i. Den objektiva struktur 

som finns runt individen, såsom familj, arbete, grannar och media socialiseras in i individens 

subjektiva struktur. Alltså processen som avgör hur individen uppfattar sin omgivning. Det 

negativa talet, diskursen om förorten som jag tar upp är en produkt av socialisering mellan 

den objektiva och subjektiva strukturen och denna får avgörande betydelse för förorternas 

                                                                                                                                                                                     
5 Taylor 1999, sid. 7-26 
6 Johansson & Miegel 1999, sid. 202 ff 
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invånare som i sin tur agerar efter de habitus som hon socialiserats in med och dessa tar sig i 

uttryck på flera sätt som jag önskar diskutera i min uppsats. I uppsatsen använder jag mig av 

uttrycken objektiv och subjektiv struktur, om inte annat anges menar jag här med den 

objektiva strukturen den omgivning, t.ex. grannar, medier och familj som påverkar individen. 

Med subjektiv struktur menar jag det som sker inom individen, tankar, upplevelser och 

självförståelse. Min förhoppning är att du som läsare ska, med denna reviderade förklaring av 

Bourdieus begrepp, förstå mitt tankesätt och hur jag med hjälp av dem tolkat och analyserat 

mitt material.  

 

Diskursbegreppet – talet om 

Återkommande i uppsatsen är även diskursbegreppet, ett begrepp som jag förstår som ”talet 

om”, i det här fallet talet om förorten, vad som sägs och skrivs om förorterna i t.ex. tidningar. 

Precis som etnologen Per–Markku Ristilammi använder jag diskursbegreppet om de 

betydelser som har infogats i den samlade mängd uttalanden som har gjorts om förorterna 

genom dess historia.7 Men också hur diskursen är ett resultat av mänsklig verksamhet och 

används medvetet eller omedvetet i maktkamper.8 Detta försöker jag t.ex. visa i min analys av 

musiktexter, skapade av unga förortsinvånare. Jag försöker här kombinera Bourdieus 

habitusbegrepp med ett mer kortfattat diskursbegrepp som jag alltså uppfattar som talet om. 

Jag kombinerar dessa teoretiska perspektiv i försöket att nå en bredare analys av mitt material. 

 

1.4 Disposition 
Jag väljer att inleda denna uppsats med en historik över de svenska förortsbyggena, detta för 

att försöka förstå hur utvecklingen av förorterna har sett ut, vilken status de har idag och hur 

de har påverkat sina invånare. I mitt andra kapitel önskar jag visa vilken betydelse platser har 

för oss människor, hur platskänsla utvecklas och hur denna tar sig i uttryck i t.ex. kulturell 

kompetens och gängbildning. I det tredje huvudkapitlet diskuterar jag hur media och musik 

skildrar livet i förorten, hur man här kan upptäcka både likheter och skillnader i 

tidningsartiklar och låttexter om förorten. Jag diskuterar vidare hur Latin Kings och Ken har 

kommit att bli språkrör för förorternas alla unga. Jag diskuterar också hur musiken ibland 

träder över diskursen om förorten och hur förorterna brukas i kommersiella sammanhang där 

musikens och de unga förortsinvånarnas budskap riskerar att försvinna. Till sist följer en 

avslutning där jag sammanfattar mina analyser och tolkningar, samt för in nya tankar och 
                                                           
7 Ristilammi 1994, sid. 16 
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möjliga teman för fortsatt forskning inom detta ämnesområde. När det gäller avgränsning har 

jag i denna uppsats valt att fokusera på de förorter som ofta förknippas med problem på ett 

eller annat sätt, såsom Rinkeby, Tensta, Botkyrka, Rosengård och Hammarkullen. Samtliga 

av dessa förorter är produkter av 1960- och 70-talets Miljonprogramreform. När det gäller 

musik fokuserar jag på ett urval texter av Latin Kings och Ken. 

 

2. VÄLFÄRDSDRÖMMENS UPPGÅNG OCH FALL  

– en presentation av förortsbygget i Sverige 

…moderniseringsprocessen förändrade relationerna mellan människa och omgivning och gjorde dem 
komplicerade och sårbara. För individen har detta inneburit en större utsatthet. Hon har blivit mer 
utlämnad till omgivningen för sitt eget menings- och identitetsskapande. Svårigheterna har också 
förstärkts på grund av den tilltagande boendesegregationen.9 
 

För att kunna försöka visa/se vilken betydelse platsen kan ha för vårt identitetsskapande och 

vilka konsekvenser det kan ge vill jag förstå bakgrunden till de platser (förorterna) som bidrar 

till de boendes identitet. Förorterna som en gång var en hyllad produkt av moderniteten och 

folkhemsbygget, något av en flykt från industrisamhället och stadens smuts,10 har idag 

drabbats av dåligt rykte och segregationssproblem. Det är intressant att betänka vad som har 

hänt med de stadsdelar som människorna lämnade för de nya och moderna lägenheterna i 

förorten. De områden som en gång flyddes är idag de mest eftersträvansvärda områdena att 

flytta in i. Precis som den lägenhet i Luthagen i Uppsala mina morföräldrar lämnade för ett 

bekvämare och bättre boende, idag är högt värderad och eftertraktad. Förortsbygget uttryckte 

en önskan om att skapa områden utan klasskillnader kombinerat med en längtan till naturen. 

Nybyggda och moderna lägenheter i naturnära områden måste naturligtvis ha betytt mycket 

för dem som kunde lämna storstaden för denna miljö. Under 1930-talet var förortsbygget en 

del i moderniseringsprocessen.11 Folkhemsbygget i sig handlade i mångt och mycket om att 

normalisera arbetarklassen, eftersom deras levnadssätt var allt annat än acceptabelt, de skulle 

integreras och normaliseras. Idag med de segregerade förorter som finns kan kanske 

invandrarna ses som dagens de Andra, de som nu ska normaliseras och integreras.12  

 

                                                                                                                                                                                     
8 ibid., sid. 16 f 
9 Lilja 1999, sid. 103 
10 Olle Wästberg, http://home8.swipnet.se/~w-88957/artiklar/fortresses.htm, 2001-04-19 
11 Lilja 1999, sid. 35 
12 Molina 1999, sid. 56 
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Samhällsgeografen Irene Molina beskriver i sin avhandling Stadens rasifiering – Etnisk 

boendesegregation i folkhemmet (1997) hur Sverige vid förra sekelskiftet led av en svår 

bostadskris med få statliga åtgärder och hur situationen förvärrades vid den ökade 

urbaniseringen och den ekonomiska krisen. Först under 1930 – talet kom statsmakten att vidta 

åtgärder och det var nu som folkhemsbygget tog form. Det hela bottnade i medvetenheten om 

krisen vad gällde bostadsförhållandena och situationens politiska risker. Dessa innebar att 

bostadsfrågan prioriterades i folkhemsbygget.13 Trettiotalet år senare var bostadskrisen 

återigen ett faktum, framförallt i Stockholm med över 100.000 i bostadsköer med långa 

väntetider. 1965 tog riksdagen beslutet om att under loppet av tio år bygga en miljon 

bostäder.14 Detta innebar Miljonprogrammets födelse. Några av de förorter som skapades 

under den här tiden var Tensta, Rinkeby, Botkyrka och Rosengård. Kring de nya 

bostadsområdena uppfördes servicelokaler med affärer, bibliotek, dagis.15 För många innebar 

dessa nya bostäder en standardhöjning, Sverige hade innan denna period haft den lägsta 

bostadsstandarden i Västeuropa.16  

 

Förortsbygget togs dock inte emot med öppna armar, en hel del kritik riktades redan från 

första början mot bygget. En del av denna kritik handlade om risken för att folk skulle isoleras 

eftersom förorterna saknade naturliga mötesplatser. Detta resulterade sedermera i 

grannskapsplaneringen, som kom att ligga till grund för senare förorters uppbyggnad.17 I 

denna uppsats kommer jag att fokusera på de förorter som är produkter av 1960-70 talets 

Miljonprogram.  

 
Det är inte husen eller invånarna som är problemet. Det är de samhällsstrukturer som skapar segregering 
och tillåter rasdiskriminering.18 
 

Tyvärr blev inte Miljonprogrammets förorter den framgång som man hade väntat sig. 

Välfärden och servicemöjligheterna i naturnära kvarter uteblev, detta tillsammans med dåliga 

förbindelser gjorde att invånarna, de som kunde, började söka sig bort från området.19 

Grannskapsplaneringsidealen uteblev och när 1970-talet anlände med ökad invandring kom 

dessa människor att hänvisas till de tomma förortslägenheterna, och sedan dess har 

miljonprogrammets bostäder i allt större utsträckning bebotts av befolkning med utländsk 

                                                           
13 Molina 1997, sid. 71 ff 
14 Högberg (producent) 1999, sid. 6 
15 ibid., sid. 11 ff. 
16 ibid., sid. 13 
17 Lilja 1999, sid. 35 
18 Wirtén 1998, sid. 17 
19 Molina 1997, sid. 86 f 
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bakgrund.20 Idag har boendesegregationen ökat i Stockholmsområdet och detta beror till stor 

del på 1990-talets ekonomiska lågkonjunktur och några omfattande bostadsreformer, men 

egentligen skapades dock den etniska bostadssegregationen redan i samband med 

arbetsimmigrationen till Sverige under 1950- och 60-talet.21 En del av segregeringsproblemet 

handlar om att en stor del av invånarna i förorterna är invandrare. Många svenskar och de 

invandrare som kan har flyttat därifrån. I tidningar kan man då och då läsa om statistik över 

hur få svenska och många utländska barn som går i förorternas skolor och att detta leder till 

svårigheter med språk och studier. Året 1996 varnade utbildningsrådet Lars Rådh (s) för att 

gymnasiet i Tensta skulle vara tvunget att stängas om man inte fick dit fler svenska elever, för 

som läget var då blev undervisningen lidande då lärarna fick tillbringa tid med att lära ut 

svenska. Följden blev att svenskspråkiga elever sökte sig till andra platser.22 När språket är 

bristande leder det så småningom till att invandrare får det svårt att ta sig ut på den svenska 

arbetsmarknaden. Under några år har man även satsat åtskilliga miljoner på den så kallade 

storstadssatsningen, där pengar skulle satsas på problemområden, såsom en del förorter. Fram 

till år 2003 ska sammanlagt två miljarder fördelas ut bland olika stadsdelar med problem 

såsom segregering. Till detta ska de boende ha medbestämmanderätt.23 

 
Femhundra hus, exakt likadana, ni vet hur det är, fett med knas aynarna spanar. Baxningar, laxningar, det 
e´ på allvar.24 

 

Det är lätt att ställa sig frågan om vad som gick snett, från planerna på att skapa områden för 

välfärd till att desamma (inte alla) idag förknippas med negativa företeelser, såsom brott, 

droger och socialbidragstagare. Generellt så beskrivs och ses förorter som ställen man vill 

komma bort från. Sällan omtalas de som bra alternativ till storstadens brus. Kanske är det den 

postmoderna vilsenheten som skapar förvirring och otrygghet. När områden segregeras och 

främst invandrare kommer att bebo området, när den lokala servicen försvinner, såsom 

nedläggningar av bibliotek, affärer, dagis och fritidsgårdar; ja, då riskerar invandrarna att bli 

ett slags B-lag på bostadsmarknaden, där de bor i ”förlorarnas kvarter”. Detta kan i sin tur 

leda till att utomstående, som svenskar, ser det som helt okej att diskriminera.25 I den mån vi 

kan välja var vi vill bo handlar det ofta om att vår inkomst och sociala status styr 

möjligheterna.  
                                                           
20 Molina 1997, sid. 86 f 
21 Molina 1999, sid. 54  
22 DN 1996-04-06 
23 http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,42622,00.html, 2001-05-02 
24 Ken 2000, Grabbarna från förorten 
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2.1 Förortsproblematiken 
Den kritik som i efterhand har riktats mot förortsbyggena har ofta handlat om hur arkitekterna 

var alltför trångsynta i sin strävan efter att skapa i modernitetens anda och helt enkelt glömde 

bort att det var människor, individer med krav och önskemål på estetiskt värde, individer vars 

önskemål man aldrig efterfrågade. Kulturgeografen Elisabeth Lilja menar att människan 

alltför lätt har setts som en kropp och trots betoningar på bostädernas och områdenas fysiska 

utformning har man misslyckats med att förstå samspelet mellan människan och hennes 

omgivning och vilken betydelse detta har för hennes vardagliga handlingar.26 Utifrån 

Bourdieus tankar om habitus och fält kan vi se förorten som en objektiv struktur som påverkar 

individen. Denna objektiva struktur innefattar det som finns omkring oss, såsom bostadsmiljö, 

vardagliga livsvanor, grannar, normer, allt det som finns utanför oss människor. Denna 

objektiva struktur kräver tid för anpassning. De habitus, de internaliserade strukturer som 

vägleder vårt vardagliga handlande och tänkande, är en direkt produkt av denna objektiva 

struktur. Således påverkas invånarna av vad den objektiva struktur, såsom den boendemiljön, 

har att erbjuda. Som ett resultat av detta handlar, tänker och agerar individen utifrån den 

kunskap som föds ur internaliseringen med en plats. När då platser kräver tid för utvecklandet 

av en platskänsla, en ökad förståelse för en miljö blir det svårt för individen att flytta från en 

objektiv struktur till en annan med lite anpassningstid. Arkitekterna kan således sägas ha 

missat betydelsen av människors habitus och utvecklande av platskänsla.  

 

Eftersom media, t.ex. tidningar är en del av den objektiva strukturen utanför människan som 

påverkar henne i det dagliga livet och internaliseras med hennes förståelse för sin omvärld, är 

det inte konstigt att den negativa diskursen kring förorterna till sist kommer att internaliseras i 

socialiseringsprocessen mellan den omgivande miljön och människan själv. Den objektiva 

strukturen internaliseras i individernas tankegångar och agerande på ett undermedvetet sätt. 

På samma sätt har de journalister som skriver negativt om förorterna internaliserats av den 

omgivande förståelsen av vad förorterna står för. Etnologen Per-Markku Ristilammi ger i sin 

avhandling Rosengård - den svarta poesin (1994) ett tydligt exempel på hur människan 

präglas av den objektiva miljön, vilket i sin tur bidrar till att vidhålla den negativa diskursens 

makt över förorten. Vid ett tillfälle besökte en journalist en skola i förorten Rosengård för att 

skriva ett skandalreportage om skolan. Löpsedlarna var redan upptryckta med rubriken som 

                                                                                                                                                                                     
25 Arbetaren 1993, nr. 36, sid. 9 
26 Lilja 1999, sid. 16 
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vittnade om elände. Journalisten blev dock motbevisad och reportaget uteblev.27 Vad vi kan se 

här är att reportaget egentligen redan var skrivet innan besöket vid skolan, det fanns redan 

färdigproducerat i den negativa förortsdiskursen. Utifrån den ”visste” man redan vad skolan i 

Rosengård skulle komma att bjuda på. När sedan skolan inte kunde visa på någon skandal 

uteblev reportaget, trots att det istället hade kunnat vara en öppning för att ge diskursen en ny 

vändning. 

 

Ristilammi skriver vidare i sin boken Rosengård - den svarta poesin att dåligt rykte/ en 

negativ diskurs kan ge negativa konsekvenser för invånarnas självsyn när en stor del av 

omgivningen värderar en boendemiljö på ett negativt sätt.28 Det föreligger även en risk att 

individerna försvinner i diskussionen , diskursen om förorten. Därför finns det all anledning 

att betänka att det handlar om individer, individer som finns bakom de betongfasader och 

kriminella handlingar som brukar beskrivas i medier och muntliga samtal. Med ett 

”habitusperspektiv” är det individer, subjekt, som återskapar den objektiva strukturen, den 

objektiva strukturen finns inte bara där existerande i-sig-själv. När då människor saknar 

positiva upplevelser, och erfarenheter med för den delen, från en plats hotas deras identitet, 

den ”utmanas” och förändras, vilket i sin tur kan leda till osäkerhet och utsatthet.29 Det finns 

här en risk att man börjar omvärdera sin boendemiljö. En misstro kan väckas mot området 

vilket kan leda att man snart vill söka sig till andra områden. D.v.s. en annorlunda objektiv 

struktur bidrar till att subjekten, individerna, förstår sig själva på ett annat sätt. En annorlunda 

objektiv struktur medför annorlunda subjektiva identiteter. Hur man sedan kommer att 

betrakta och uppleva sin bostadsmiljö är ett direkt resultat av hur ens habitus reproducerat 

strukturen omkring. 

 

                                                           
27 Ristilammi 1994, sid. 100 
28 Ristilammi 1994, sid. 20 ff 
29 Lilja 1999, sid. 20 
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3. PLATSEN SKAPAR MÄNNISKAN, MÄNNISKAN SKAPAR 
PLATSEN – förhållandet mellan människa och plats 
Kanske passar det bra att inleda detta kapitel om platsens betydelse för identitetsskapande, 

med vad filosofen Martin Heidegger (1889-1976) uppmärksammat; att engelskans to be och 

tyskans ich bin kan ledas tillbaks till den gamla engelskans och högtyskans ord för bauen, 

som betyder boning. Här kan vi alltså se att identiteten till viss del skapas utifrån den plats 

som bebos.30 

 

När någon ber dig att berätta lite om dig själv, är det ganska troligt att du kommer att tala om 

var du kommer ifrån eller var du bor. På ett sätt identifierar du då dig själv genom detta och 

någon kommer kanske att nicka instämmande och gillande. Platser är inte utan betydelse, tänk 

på det ställe som du har växt upp på, ägna några minuter till att fundera på vad denna plats har 

betytt och betyder för dig. Hur har platsen påverkat dig? Kanske är det en plats som för dig 

betyder lycka, men för någon annan förknippas med det motsatta. 

 

Troligen kan de flesta minnen du har förknippas med speciella platser, eller åtminstone platser 

som fått en speciell innebörd i efterhand. Precis som Arnstberg skriver i sin bok 

”Miljonprogrammet”, kan en vanlig trist vägg förknippas med en första kyss och ett trevlig 

gulmålat hus förknippas med en sur gubbe.31 Platser är aldrig vad de ser ut att vara, de är vad 

vi tycker och känner att de är. Platser får sin betydelse av de subjekt, vi människor, som ger 

dem mening. Kanske är platser döda företeelser tills någon skaffar en personlig uppfattning 

om dem, kanske börjar de finnas först när de får en betydelse.  

 

Det är ett oundvikligt faktum att området där vi bor och andra människor, den objektiva 

strukturen, påverkar oss, subjekten.32 För att en stark platskänsla alls skall kunna skapas, där 

vi kan uppskatta en miljö krävs det en långvarig kontakt med denna.33 Ett kortvarigt besök i 

en Stockholmsförort kan aldrig ge samma platskänsla som dess invånare kan känna, eftersom 

förortens objektiva struktur inte hinner påverka oss, socialisera oss! En plats med personlig 

relation och värde ger en platskänsla som kan vara svår för en utomstående att känna eller ens 

förstå. Hur den fysiska omgivningen är uppbyggd är både en förutsättning för och ett resultat 

                                                           
30 Arnstberg 2000, sid. 96 
31 Arnstberg & Ramberg 1997, sid. 51 
32 Tuan 1974, sid. 235 
33 ibid. 
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av mänskligt handlande.34 Därför påverkar den estetiska utformningen av en plats oss i allra 

högsta grad. Den estetiska utformningen spelar in när vi fäller våra första omdömen om en 

miljö.35 Utifrån Bourdieus habitus- och fältbegrepp kan man se förorten som det rum, den 

objektiva struktur som omger invånarna, som kommer att prägla och socialisera individen.  

 

Platser kan existera på många olika nivåer, alltifrån det egna hemmet, favoritfåtöljen, den 

egna gatan, eller den egna förorten i förhållande till storstaden som inte känns igen på samma 

sätt som ett den egna boendemiljön. I förorten, den offentliga arena som delas av människor 

med olika bakgrund, finns det platser som kan inge trygghet, och väcka välbehag. Platser till 

vilka utvecklats personliga relationer.  

 

I förorter där arbetslösheten ofta är stor, många är låginkomsttagare och de politiska 

besparingarna stora  riskerar områdets status att dala och det kan det vara svårt att hålla andan 

uppe och skapa gemenskap eller sammanhållning vilket i sin tur leder till utflyttningar, av 

dem som kan. Men många av de problem som förorterna dras med kan också vara orsakade av 

att bebyggelserna faktiskt saknar en stark betydelse för de boende.36 Jag skulle vilja säga att 

människorna gör platsen och tillsammans med platsens fysiska utformning avgör det om vi 

trivs eller ej på en plats. Eftersom vi människor är skapare till platsers betydelse påverkar 

händelser på platsen och rykten om den de människor som vistas där. När människor saknar 

naturliga mötesplatser och drar sig tillbaka ökar avskildheten och utanförskapet. Just därför 

har den allmänna debatten om anonymiteten i bostadsområden ofta varit på tapeten.37 I många 

fall handlar det om att det är ungdomarna i förorterna som råkar illa ut och detta sker när den 

sociala kontrollen inte fungerar.38 När fritidsgårdar läggs ner försvinner naturliga 

samlingsplatser för barn och ungdomar och när dåligt rykte sprids om området kan 

områdesandan minska eller kanske öka. Man måste dock inse att förorter inte enbart handlar 

om våld, brottslighet eller elände. Problemen förekommer visserligen, men det finns en risk 

att individerna försvinner i den diskussionen, i diskursen om förorten. Därför finns det all 

anledning att fundera över att det faktiskt finns individer bakom alla handlingar och  

betongfasader. Ett av problemen är att illasinnade rykten tycks förfölja invånarna. Stämpeln 

av brottslighet och elände är svår att tvätta bort.  

                                                           
34 Lilja 1999, sid. 22 
35 Tuan 1974, sid. 233 ff 
36 Lilja 1999, sid. 20 
37 Ristilammi 1997, sid. 83 
38 ibid. 
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3.1 Kulturell kompetens 
Precis som jag nämnde ovan har de fysiska omgivningen stor betydelse för oss, både som en 

förutsättning för och ett resultat av mänskligt handlande.39 Kritik som i efterhand har riktats 

mot förortsbyggena handlar mycket om att arkitekterna var för trångsynta i sin strävan att 

skapa i modernitetens anda och helt enkelt glömde bort att det faktiskt var människor som 

skulle bo där och att man aldrig frågade vad dessa hade för önskemål. När det objektiva 

rummet utvecklas till plats innebär det att den är kopplad till en betydelse för individen. På 

samma sätt utvecklar individen, i interaktion med den sociala strukturen, normer och praktiker 

som är produkter av en långvarig kontakt med miljön. Dessa normer och praktiker, habitus 

ger en ”kulturell kompetens” (se nedan) som vägleder och underlättar rörelsen i området. 

Förortsbon äger till exempel en kunskap om sin plats som underlättar det vardagliga livet på 

platsen.  
 

Hänger i betongen, inget e´ på g. Softar duktigt med grabbarna som hänger breve´, måste fixa para, måste 
fixa fluus, trött på kärringar som hänger uppe på soc. Men jag e´ baxare så det ska inte va´ problem, från 
betongen så man kan inte va´ klen. Farbror blå spanar, men hittar inte i labyrinten. Jag kan terrängen som 
min innerficka, vilken fint len.40 
 

Beroende på var du har växt upp har en viss plats troligen fått dig att leva enligt en viss slags 

struktur och vissa normer som är specifika för just det området. Du har vetat hur du ska röra 

dig och vilka kvarterets eller områdets underförstådda lagar lyder. När vi socialiseras in i en 

plats anpassar vi oss i takt med platskänslans framväxt och vi anammar de värderingar och 

normer som är specifika för området. När vi känner oss hemma i en miljö kommer vi att 

identifiera oss med hur vi är placerade på den sociala kartan.41  
 
Att veta hur man ska röra sig i ett område är att ha, vad jag här skulle vilja kalla, en kulturell 

kompetens om det givna. En kulturell kompetens som underlättar tillvaron i områden och 

människor som du delar din vardag med. Denna kompetens är antagligen något som saknas 

hos besökare och nyinflyttade, vilket gör att de ibland inte vet till exempel vilka områden som 

är säkra eller inte, eller vilka områden som generellt uppskattas och fungerar som 

samlingspunkter. I mitt kvarter vet jag vilka platser jag ska undvika mörka kvällar och vilka 

platser som för mig är riktiga guldkorn. Jag känner till en stor del av människorna i området 

och det underlättar mitt eget varande, trygghet och välbefinnande. Denna kulturella 

kompetens tillägnar man sig efter en tid på samma plats och snart är man ett med ett områdes 

                                                           
39 Lilja 1999, sid. 22 
40 Latin Kings 2000, Det e knas 
41 Johansson & Miegel 1999, sid. 94 
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normer och man rör sig vant. För den utomstående kan ett område, t.ex. en förort verka 

avskräckande på grund av de dåliga rykten som florerar, eller också är det kanske 

föreställningen om färglösa höghus som minskar lusten till besök. Men för den som har växt 

upp där ser platsen annorlunda ut. Betonghusen ses kanske som fina och omgivningen inger 

trygghet. För den som har sin vardag inom dessa domäner finns en trygghet, han/hon vet hur 

man ska röra sig, vilka platser som är bra och vilka som inte är det. Här finns kanske en 

känsla av skönhet och trivsel som utomstående varken kan se eller känna. Det man vet om är 

tryggt och kan ge känslan av att vara hemma. Det troliga är att vi agerar utifrån ett visst 

områdes gängse normer. Områden som vi behärskar och rör oss vant i. Vi har en stark, i alla 

fall påtaglig, relation till vår bostadsort. Våra vardagsliv spelas upp inom vissa områden och 

inom dessa relationer, i relation till individens omedelbara omgivning.42 Men som subjekt, 

ständigt i rörelse, äger vi också förmågan att anpassa oss till olika miljöer som var för sig 

ställer krav på olika sorters lämpliga beteenden.43 De platser vi rör oss lättast i och känner oss 

mest bekant med är platser där platskänslan är som starkast. De domäner vi rör oss och lever i 

skiljer sig åt mellan individer och det beror på våra positioner i den sociala strukturen. För att 

ta ett exempel är slottet Kungens domän, där han vant rör sig, medan Rinkeby kan vara 

domänen för en ung kille eller tjej.44 

 

I vårt dagliga tal och efter samtal med andra vet vi vilka områden som förknippas med vad, 

vilka områden som sägs vara dåliga och vilka områden vi helst vill sätta bo i. De platser vi är 

vana att röra oss på kan liknas vid Bourdieus tankar om fält. I dessa fält har individerna olika 

positioner, både kulturella och sociala.45 Vi vet vidare hur vi ska bete oss inom dessa fält, 

vilket kan relateras till Bourdieus tal om habitus. Vi handlar efter dessa habitus, som handlar 

om subjektet och samtidigt inbegriper en relation med den sociala strukturen. De sociala 

strukturerna som det handlar om är förkroppsligade i individerna, såsom klass, kön eller 

ålder.46 

 

När då samhällen, områden och platser drabbas hårt av segregering, arbetslöshet och politiska 

nedskärningar, leder detta i många fall till skriverier i medierna, ofta i negativa ordalag, ofta 

                                                           
42 ibid., sid. 105  
43 Giddens 1999, sid. 225 
44 Johansson & Miegel 1999, sid. 202 ff 
45 ibid., sid. 202 ff 
46 ibid. 
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förknippas vissa platser med negativa adjektiv. I Aftonbladet den 16 april-01, kunde man läsa 

följande om en knivincident i Malmöstadsdelen Rosengård: 

 
Beväpnade med baseballträn trängde sig sent igår kväll flera män in i en lägenhet i Rosengård utanför 
Malmö. Två personer slogs medvetslösa. Totalt fördes fyra personer till sjukhus. Utanför lägenheten 
samlades samtidigt ett 15 -tal personer med slagträn och knivar och minst ett hundratal uppretade 
människor slöt upp på gården utanför. /…/ Inga har hörts på grund av skador och språksvårigheter.47 

 

Rosengård som är en av de förorter som ofta har omskrivits i negativa ordalag, samt beskrivits 

som ett problemområde. En artikel som pekar på knivincidenter får antagligen större 

genomslagskraft och bekräftar ett rykte ytterligare, snarare än om brottet inträffat i bättre 

kvarter. Detta bidrar bara med vatten på kvarn för de som har en negativ uppfattning om ett 

område som de kanske inte ens besökt. Precis som etnologen Per-Markku Ristilammi skriver i 

sin bok, Rosengård - den svarta poesin, får det negativa konsekvenser för självsynen om en 

stor del av omgivningen värderar boendemiljön på ett negativt sätt.48 Ett rykte kan i viss mån 

även verka ”positivt”. När jag själv gick i Uppsalas Gränbyskolan cirkulerade ett rykte om att 

denna skola skulle vara rent av farlig att gå i eftersom den skulle vara kaotisk och eleverna 

alltför våldsamma. Som tonåring kändes det häftigt när folk undrade hur jag vågade gå där 

kände jag ett visst mått av ”coolhet”. Ryktet i sig var ogrundat, skolan var lugn, men känslan 

av att stå ut från mängden att uppmärksammas för något, om än för en kort stund, var häftigt. 

Man kan ana att det över lag är viktigt för unga människor att uppleva en känsla av 

upplyftande, även om det har en negativ underton. Detta kan möjligen ses som en del i ett 

identitetsskapandet och en önskan om gemenskap och kunna identifiera sig med någon eller 

något. En kille från förorten kan dels dra nytta av att tala om att han kommer från Tensta, 

vilket kan inge repsekt.49 Å andra sidan riskerar han att förknippas med problem och kan 

bemötas med misstänksamhet i andra sociala sammanhang.  

 

En boendemiljö som har ett negativt rykte hängande efter sig kan förvandlas till ett stigma 

som riskerar att stämpla individen som person.50 Kanske kan vi redan här förstå att det snart 

uppstår ett behov att på ett eller annat sätt hävda sig, att proklamera sin härkomst med 

stolthet, att kräva sin rätt att bli respekterad för den man är och inte dömas utifrån ett 

postnummer och en stadsdel. Vi kan se att vi utvecklas i samspel med vår omgivning och 

tillsammans med dem vi delar den med. Detta gäller även platser som skolor, fritidsgårdar, 

                                                           
47 Aftonbladet, 16 april 2001 
48 Ristilammi 1994, sid. 20 f 
49 Arnstberg & Ramberg 1997, sid. 7 
50 Ristilammi, sid. 20 ff. 
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arbetsplatser och tillsammans med våra nära och kära. Vi utvecklas genom åren som går och 

kanske är speciellt barn och ungdomsåren bland de viktigaste i vårt identitetsskapande. År 

som många upplever som extra krävande och känsliga. Vi formas av omgivningen och genom 

det kan vi se jaget som en social produkt som individerna, subjekten, medverkar till att 

utforma. Samtidigt är vi starkt påverkade av hur det omgivande samhället ser ut.51 Något som 

även påverkar jaget och identitetsskapandet genom platser är det medvetna och den kunskap 

om platsen som är gemensam för invånarna.52 Alltså, den kulturella kompetensen, ett områdes 

oskrivna regler och lagar om hur man ska bete sig på vissa platser. Om sedan jaget hotas, eller 

den lokala identiteten, väcks snart en önskan att protestera. Kanske avviker några från platsen 

medan de som inte kan får stanna kvar och kämpa så gott det går. 

 

3.2 Gängbildning 
När människor, däribland ungdomar saknar positiva upplevelser/erfarenheter hotas deras 

identitet vilket i sin tur kan leda till osäkerhet och utsatthet.53 Precis som Anthony Giddens 

säger skapas och rekonstrueras hela tiden vår självidentitet mot bakgrunden av vardagslivets 

skiftande erfarenheter och de moderna institutionernas fragmenterade erfarenheter.54 Detta i 

kombination med en slags grundläggande osäkerhet och otrygghet som läggs till grund i 

områden som saknar förmågan att erbjuda de unga det stöd de behöver ökar behovet av 

kontroll över den egna livssituationen. Ett sätt att återta denna kontroll är att etablera sin 

position i ett gäng. När segregering kan skapa känslan av utanförskap och försvåra 

assimilering med samhället utanför förorterna blir det svårt för unga människor att ta sig in i 

samhällets sociala sammanhang, bildas ofta gäng, som blir ett sätt att hantera verkligheten på. 

Och denna verklighet kan enligt en del liknas vid en film, en våldsam actionfilm.55 Man 

skapar sig helt enkelt en annan verklighet eftersom man inte får tillträde till gängse verklighet 

därute. Vilsenheten i samhället, i sig själv, saknaden av trygghet och psykologiskt stöd som 

kanske en annan social struktur har att erbjuda56, bidrar till inträdet i den filmliknande 

verkligheten med andra sanningar och normer än miljön utanför förorterna.  

 

                                                           
51 Johansson & Miegel 1999, sid. 101 
52 ibid. 
53 Lilja 1999, sid. 20 
54 Giddens 1999, sid. 220 
55 http://www.expresssen.se/article.asp?id=62715, 2001-04-27 
56 Giddens 1999, sid. 46 
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Någonstans måste protesterna komma, mot känslan av utanförskap och avsaknad av en stark 

identitet. Kanske gäller det främst de unga invandrartjejer- och killar i förorterna som kan 

känna en stor identitetskris, detta genom att inte känna en speciell etnisk tillhörighet, är man 

svensk eller iranier, men likaså känslan av övergivenhet och kanske saknaden av frånvarande 

föräldrar. Känslan av utanförskap kan säkert bottna i att man känner sig övergiven och 

missgynnad av samhället och dess vuxenvärld. I sökandet efter uppmuntran, i vilsenheten är 

det troligt att man dras till andra sökande i samma situation. Redan där uppstår en viss form 

av gemenskap, man delar äntligen sina känslor med någon annan. Här grundas gemenskap 

och man integreras med likasinnade och i grupp känner man sig naturligtvis säkrare och 

starkare. Eftersom jaget får sin identitet i gemenskapen med andra är jaget inte 

omgivningslöst, utan kopplad till den syn man har på sig själv och hur andra ser på en.57 I 

grupp kan man lättare uttrycka kravet på att bli respekterad, sedd och hörd. För ungdomar blir 

gänget ofta den naturliga umgängeskretsen, där finns tryggheten och en stark känsla av 

gemenskap. När områden, som jag beskrivit ovan, saknar en stark vi- känsla kan denna öka i 

ungdomsgängen,58 att då organisera sig i grupp är en väg att stärka identiteten på. Dels står 

man starkare som grupp och man står upp mot de sociala förhållanden som man anser vara 

förtryckande.59  

 

I en artikel i Expressen om gängen i förorterna menar man att ungdomsgängen vill att livet 

ska vara som i en amerikansk actionfilm. Polisen som försöker splittra gäng i Norra Botkyrka 

och Tumba, menar att våldsbrottslighet är ett centralt begrepp i denna gängmiljö. Vapen, 

narkotika och rån. Den etniska tillhörigheten är ointressant, gängmedlemmarna är en produkt 

av segregation och klasskillnader. Här menar man att det handlar om att dessa ungdomar 

anammat en amerikansk livsstil, det är häftigt att begå brott. Det som saknas och skiljer sig 

från amerikanska gäng är egna revir som skyddas med våld och gängnamn.60 Man måste sätta 

upp en gräns mot samhället därute, som varken verkar vilja stötta eller är förmögna att hjälpa 

till. Jag skulle tro att känslan av övergivenhet och vilsenhet väger tungt i gängbildning. När 

man börjar leva i en vardag med brott och droger väcks kanske en känsla av odödlighet och 

man känner att detta är den riktiga verkligheten, här finns den äkthet man eftersöker. 

Verkligheten går över till en form av hyperrealitet, här skapas istället en slags actionvärld, 

som blir mer verklig än samhället utanför förorten. I denna hyperverklighet kan man gömma 

                                                           
57 Lilja 1999, sid. 12 
58 Arnstberg & Ramberg 1997, sid. 83 
59 Giddens 1999, sid. 208 
60 http://www.expressen.se/article.asp?id=62715, 2001-04-27 
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sig, när verkligheten där ute skrämmer eller känns otrygg.61 Baudrillard menar att världen 

utanför upplevs som komplicerad och förvirrad och det har lett till att vi skapar en egen, 

skyddad värld, som inte är mer eller mindre verklig än den ursprungliga. Faran är om man tror 

att detta är den objektiva sanningen.62 När man väljer att leva sitt liv i denna verklighet som 

Baudrillard kallar hyperverklighet är detta en flykt och ett substitut för en tillfredsställelse 

som man inte kan erhålla i de sociala sammanhang man lever i.63 I den hyperverklighet som 

ersätter den ”riktiga” verkligheten upplever man möjligen att man har en reflexiv kontroll 

över livet och man känner att man har en sammanhängande berättelse som lugnar känslan av 

de svårigheter som uppkommer när man försöker bevara självets egna berättelse i andra, mer 

konkreta sociala sammanhang.64 Om man känner sig förråd av världen utanför är det 

naturligtvis lätt att det leder till att dessa gäng tappar respekten för andra och kanske anser 

man att man har rätt att göra precis som man vill. Ett resonemang som uppgivet lyder: ”varför 

ska vi lyssna på er, när inte ni lyssnar på oss?” Man upplever att man äger rätten att råna, 

stjäla det som man tycker att man har rätt till men inte kan erhålla den lagliga vägen.  

 

När medier fokuserar på gäng handlar det i ganska hög grad om gäng i förorter eller i 

områden som på ett eller annat sätt kan sägas vara problemområden, eller åtminstone ”mindre 

lyckligt” lottade platser. För att fungera i gäng krävs även här en viss kulturell kompetens för 

att kunna leva upp till inbördes regler som råder inom gänget och deras territorium. Detta kan 

i vissa fall leda till problem om de inbördes reglerna innebär att man måste ta del av eventuell 

kriminell verksamhet och sedan vill bryta sig ur denna. Naturlig blir frågan huruvida en del av 

gängen stärker identitet och gemenskap på ett positivt sätt, eller om gängmedlemmar riskerar 

att bli beroende av andra på ett sätt som i slutändan kan försvåra deras livssituation. 

 

Mycket av den kritik som har riktats mot förorterna handlar om att det inte längre går att 

skapa gemenskap mellan människorna där. Likväl handlar kritiken idag om segregering och 

diskussionen om den fysiska omgivningens betydelse för människorna.65 I gängen går det 

dock att finna gemenskap, en trygghet, men kanske inte alltid en positiv sådan. 

Gänggemenskapen föds när det inte finns en grundläggande trygghet eller stöd. Gänget blir en 

andra familj som ställer upp och alltid finns tillhands om det kniper. I värsta fall kan det 

                                                           
61 http://cgi.student.nada.kth.se/cgi-bin/d95-aeh/get/baudrillard?lang=se, 2001-02-21 
62 ibid. 
63 Giddens 1999, sid. 235 
64 ibid. 
65 Lilja 1999, sid. 9 
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kanske bli så att man även måste leva upp till gängets inbördes regler, såsom brott och droger 

för att få ta del av gänggemenskapen. Snart är man så pass inne i detta att ett negativt gäng är 

svårt, eller rent av omöjligt att bryta sig ur. Många ungdomar, gäng, tar till sig hiphopen, en 

stil som attraherar en viss typ av människor. Hiphopen, som jag tar upp i nästa kapitel, 

handlar i mångt och mycket om samhällsproblem, om brott och droger. Antingen fördömer 

det samhället, där det är så illa ställt att droger och brott är enda sättet att överleva (kanske 

främst amerikansk hiphop), eller också kan hiphopen mana till både brott och droger. I vilket 

fall är hiphopen på många sätt en samhällskritisk musikgenre som med slagkraftiga texter 

stärker och influerar många unga människor. 

 

Gäng skapas möjligen utifrån känslan av att inte höra hemma någonstans, därför handlar 

gängen inte nödvändigtvis om att vara kurder eller iranier. Gängen är av blandade 

nationaliteter, men bildar tillsammans en ny liten slags nation som stärker deras gemensamma 

identitet. I medier omskrivs gängen i förorterna oftast som kriminella och problemfyllda, gäng 

som sätter skräck i omgivningen. Att förortsgäng skulle vara en ny företeelse från 1990-talet 

och framåt tvivlar jag på. Gäng i förorten beskrivs i medier även på 1980-talet, med brott och 

”bångstyriga” tonåringar på väg i sin jakt på en egen identitet.66  

 

4. BILDEN AV FÖRORTEN, SKILDRAD I MEDIA OCH MUSIK 
I detta mitt sista kapitel önskar jag studera hur den objektiva strukturen, den sociala miljön 

utanför förorterna, beskriver förorterna men också hur subjekten innanför, förortens invånare, 

i detta fall Latin Kings och Ken, ser på sina boendeplatser. Enligt Giddens har medier, tryckta 

som elektroniska möjligheten att beskriva avlägsna händelser på ett sätt som kan påverka våra 

händelser och självets intimitet. Förmedlade erfarenheter har sedan skriftspråkets begynnelse 

påverkat vår identitet och organiseringen av sociala relationer.67 På så sätt kan vi se hur den 

objektiva, den sociala, strukturen utanför förorterna tar del av och skapar det negativa talet om 

förorten som media förmedlar, ser den som sann och tror sig veta hur förorten är och hur den 

fungerar. Förortens struktur och dess individer har sedan liten eller ingen möjlighet att hävda 

det motsatta. För det är diskursen alltför stark och har förorten och dess invånare i sin makt.  

 

                                                           
66 Ordets Makt nr. 2, 1984, sid. 2 ff 
67 Giddens 1999, sid. 13 
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4.1 Media och den negativa diskursen om förorten 
När det gäller medias bild av förorten avser jag här de skildringar som förekommer i 

dagspressen och i viss mån TV– produktioner som gjorts med förortstema. De femtiotal 

tidningsartiklar jag har läst är från åren mellan 1966–2001, varav tyngden ligger på de senaste 

tio åren. Under de senaste decenniet tycks det finnas ett ökat intresse från medias sida vad 

gäller dessa så kallade problemområden. Över lag handlar de artiklar jag fått fram via 

sökordet förort, om folkhemsbygget som gick i stöpet och vilka problem och svårigheter som 

finns inom de områdena idag, som segregering och kriminalitet. I stort handlar artiklarna ofta 

om hur man ska/borde förändra situationerna för de boende. Artiklarna debatterar även friskt 

kring politiska åtgärder som antingen gått i stöpet eller som borde sättas in. En av de senaste 

årens stora politiska åtgärder gällande förorter är den så kallade Blommanpengen, eller 

Storstadssatsningen, något som framhålls av medier som ett misslyckande, där de önskade 

resultaten har gått om intet. I fokus står ofta problemen med de sysslolösa ungdomarna som 

belastar förortens redan dåliga rykte med sin påstådda kriminalitet och sitt drogmissbruk. 

Detta  är dock ingen ny företeelse, förorterna har som sagt kritiserats sedan de fösta spadtaget 

vid byggandet av dem. Av de artiklar jag studerat att döma har inte denna skildring av läget i 

förorterna, med ungdomsgäng, skadegörelse och droger förändrats nämnvärt under drygt 

trettiofem år. Nedan ger jag exempel på fyra exemplifierade citat om förorter med 

ungdomsproblem från de senaste decennierna. 

 

SvD, 1966-05-15: 

Artikeln handlar om hur de nya förorterna får problem med ungdomar, förstörelse och droger 

och hur de vuxna på området försöker ta sig an problemen med ”vuxna på stan”. 
 
Ny förort. Nytt folk i ny förort. Anpassningsproblem för ungdomar och vuxna. Det är ofta bara 
småbarnen som finner sig till rätta. /…/ Där sticker man för första gången näsan i en sudd med thinner. 
Där kommer någon med en liter, som han hittat hemma i ett skåp. Den går laget runt, vem vågar säga nej? 
/…/ det börjar trevande och trivsamt med en källarklubb. Det blir sprit och narkotikagäng, det ger 
alkoholbegär och könssjukdomar. Inte alltid, nej, långt ifrån. Men ibland, och det räcker. 
/…/Skadegörelsen inom och utom hyreshusen i Stockholms förorter kostar miljontals kronor varje år. En 
trappuppgång kan målas om vartannat – vart tredje år om hyresvärden tycker att det lönar sig. /…/ 
Problemen är störst i de nya förorterna. Där har ungdomarna ingenstans att ta vägen. Det finns inga 
ungdomslokaler, ofta inte ens ett konditori. I tunnelbanestationen får man inte vara – kvar står endast 
trappuppgångar och källare, där man egentligen inte heller får hålla till. 
 

Ordets Makt, Nr. 2, 1984: 

Tidningen följde en ungdomsgrupp i Brandbergen, Stockholm under en och en halv månad. I 

detta stycke vill artikelförfattaren att några av ungdomarna ska berätta om sin kriminella 

verksamhet. 
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Anders lugnar ner sig och berättar att under en period så var dom ett gäng som bara drack, slog ner fulla 
människor, snodde bandisar och högtalare och sålde för att få pengar till dricka. /…/ - Man gör allt för att 
få pengar, förstår du. Det bara är så. Jag ska ha. Jag vill se den bion. Om gänget går på bio vill man inte 
bli ensam kvar. 
 

DN/Debatt 1989-06-02: 

En insändare som beskriver ett kritiskt läge i förorten Rinkeby där problem med 

ungdomsgäng blir allt värre och där ingen längre kan gå säker. 

 
Vi som bor eller arbetar i Stockholmsförorten Rinkeby känner stor oro för våra barn framtid och därmed 
Sveriges framtid. Vår uppfattning är att svensk rättstillämpning närmar sig ett sammanbrott. Vi i Rinkeby 
har erfarenhet av inte bara enskilda gängs provokationer mot befolkningen utan många ungdomars 
respektlöshet mot personal i tunnelbanan, på nattbussar och i affärer. /…/ Snatterier är ett sätt för en del 
ungdomar att höja sin levnadsstandard. Vissa hårt kriminella, både ungdomar och vuxna tycks ständigt 
ostört kunna ägna sig åt sin kriminella verksamhet. Narkotikan börjar att ta en ny och mer omfattande 
utbredning. 
 

Expressen, http://www.expressen.se/article.asp?id=59355, publicerad 2001-01-10: 

Artikeln handlar om de unga och kriminella i förorterna. Hur våldet och brotten ökar och hur 

de äldre, kriminella killarna är förebilder för de yngre. 
 
Trots extrema storstadspengar från regeringen ökar segregationen i förorten. Ungdomarna talar sämre 
svenska idag än för tio år sedan, ”för det bor knappt några svennar här”, som en socialarbetare säger. 
Kläder, bilar, smycken, mobiltelefoner – ytan – är A och O. Folk garvar åt dig om du är klädd på fel sätt. 
Och om familjen inte har råd med alla märkeskläder finns det andra sätt att skaffa sina prylar. En färsk 
undersökning från Brottsförebyggande rådet visar att sex av tio pojkar och varannan tjej i nian har stulit 
det senaste året. Snatteriet som livsstil. 

 
Artikelförfattarna i exemplet ur DN/Debatt 1989 menar vidare i sin insändare att denna 

företeelse ingalunda är unik för Rinkeby, utan att hela Sverige är ett land i förändring där 

regler och normer mjukas upp. Oron för Rinkebys framtid förskjuts som vi också kan se till 

oron för landet i helhet. Detta kan man tolka som en önskan från författarnas sida att göra 

problemen i Rinkeby till allas intresse. Förr eller senare kommer ju problemen att landa i 

andra områden. Artikeln statuerar ett exempel på oron över att förorten, det moderna 

miljonbygget, är på väg utför. Vid en jämförelse av artiklarna  kan man dock ana att 

problemen varken är specifika för Rinkeby eller årtionde. När denna gällande diskurs får 

starkt fotfäste påverkar den förortsinvånarnas plats i den sociala strukturen och platsen blir 

osäker och otrygg. Med Bourdieus habitusbegrepp så kanske man skulle kunna förstå det som 

att den negativa diskurs som tidningarna reproducerar utgör en del av den (sociala) objektiva 

strukturen. När tidningarnas negativa diskurs (i samverkan med andra negativa utsagor om 

förorten) blir en allt påtagligare del av den objektiva strukturen påverkar den individerna, 

vilket i sin tur påverkar hur de återskapar den objektiva strukturen. Ett sätt att återskapa och 
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förstå detta är genom musiken. Förorten ställs nu på sin spets och måste omvärderas av dess 

invånare som här satsat en del av sitt sociala kapital. De verkliga, och sanna specialisterna på 

förorterna, är invånarna själva, främst ungdomar i det här fallet, men dessa har liten eller 

ingen möjlighet att framföra sin syn på det hela. Deras röster ekar svagt i förhållandet till det 

stigma som förortens boendemiljö har förvandlats till, ett kännetecken som stämplar 

individerna som personer, om en stor del av majoriteten dömer ut deras boendemiljö.68  

 
Gatuslang ska spränga Svea Rike land, vi går med starka band, tattare hand i hand. Glöm alla tårar det här 
är för dom bästa, för dom som vågar…69 

 

När medier beskriver förhållanden i förorterna är det oftast den mörka sidan som belyses, här 

befästs de negativa rösterna, de som på förhand dömt ut områden på grund av negativa 

bilder/föreställningar, bilder som inte alltid stämmer överens med förortsbornas bild av 

verkligheten. Det är därför ofta de utomståendes röster och känslor som avspeglas i medierna, 

sällan de boende själva. Det negativa talet om förorten kan därmed äta upp det som en gång 

var positivt och i sinom tid lever kanske den specifika platsen och dess invånare upp till dessa 

föreställningar. Kanske går man från att ha uppskattat sitt område till att indoktrineras av de 

fördömande rösterna, om inte annat så känner man säkert av det bemötande man riskerar att få 

av de som tror på det som står skrivet och sägs. Kanske börjar man själv misstro sin 

omgivning, sitt område och önskar komma därifrån. En känsla av att det som varit ens hem 

inte är gott nog i andra ögon. Kanske lever man, som jag nämnde ovan, upp till ryktet. Några 

killar i en förort menar att när de läste om att deras förort klassades som den tredje farligaste i 

Sverige väcktes önskan och viljan att göra den till DEN farligaste. På det sättet startade en våg 

av kriminalitet och våld:70  

 
-Vi bestämde oss för att vår förort skulle bli grymmast. Vi hade inte behövt blanda in vapen, men vi ville 
ta fram den ultimata rädslan. Man har världens makt när man sätter pistolen i någon annans mun, berättar 
Andreas. Som tolvåringar bröt sig grabbarna i gänget in i skolans gymnastiksal för att ha någonting att 
göra om kvällarna. /…/ på sommarlovet efter nian köpte killarna soft air guns, luftpistoler som ser ut som 
riktiga magnumrevolvrar eller niomillimeterspistoler. Från att ha tvingat till sig småslantar av 
skolkamraterna gick gänget över till att råna folk i tunnelbanan.71 

 

Är detta vanligt ungdomshyss, eller ska detta ses som ett starkare uttryck för ett vilset sökande 

och en osäkerhet gällande den egna identiteten? Är detta något typiskt för förorterna eller kan 

det ske på vilket ställe som helst? Man kan anta att resurserna ser annorlunda ut i vad som 
                                                           
68 Ristilammi 1994, sid. 20 
69 Ken 1999, Gatuslang 
70 http://www.expressen.se/article.asp?id=59461, 2001-04-27 
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klassas som bättre stadsdelar om problem som dessa uppstår. Ställen där de sociala nätverken 

ser annorlunda ut och där identitetssökande kanske uttrycker sig på andra sätt än genom 

kriminalitet. Inte heller är det troligt att medierna finner det lika intressant att beskriva 

liknande händelser på andra ställen utan samma dåliga rykte. Förortens problem är något de 

flesta tror sig ha vetskap om och det är när det händer något i förorterna som tidningarna kan 

slå upp stora löpsedlar och locka läsare. När media till stor del fokuserar på problem, vare sig 

tidningarna rapporterar om brott eller om de gör reportage där invånarna får tala om sin, trots 

allt positiva syn på förorten, hårda uppväxttid i förorten. I slutändan handlar det skrivna oftast 

om hur förorterna står för det annorlunda och ur livet där är det bistra och svåra. Även om 

förortsborna själva kommer till tals ibland, fokuserar man då på hur de klarar av att bo och 

leva i dessa så kallade ”betongghetton”. När förortsborna väljer att stanna kvar i sitt område 

står det ofta skrivet att det är tack vara gemenskapen, samt att det ju faktiskt gjorts vissa 

renoveringar, gällande husstandarden.  

 
”Det finns säkert mycket som är fel och dåligt i Bergsjön, men jag har svårt att se det. Jag bor inte bara 
här, säger hon och tittar nöjt ut från sitt köksfönster på Siriusgatan. /…/ Att växa upp så här har gjort oss 
mer solidariska. I bergsjön finns en jättefin gemenskap utan någon gängbildning. /…/ Hon flyttade in i det 
uppfräschade området Siriusgatan som tidigare hade ett skamfilat rykte.72 

 

Fanns inte den negativa diskursen om förorterna vore det antagligen inte heller så intressant 

att skriva om dem – för vem vill läsa om….ingenting? Det skrivna beskriver det annorlunda, 

det exotiska, platser som drabbas av problem men som trots det har en värdefull gemenskap. 

Att leva i förorten tycks inte bara vara något man gör, det är istället förknippat med att man 

drabbas av det elände som sägs florera där, tar del i gäng och/eller kriminell verksamhet, eller 

klarar av att stå stark utanför detta och fortsätta leva i förorten, tack vare dess unika 

gemenskap och blandning av kulturer och kreativitet. 

 
4.2 Musiken från förorten 
Någonstans måste det komma protester mot den negativa diskursen om förorten I 

förorterna skapas ett eget språk, en egen förortsdialekt, ett språk för införstådda. Det 

skapas gränser, med egna gester, eget språk och det skapas en slags pakt  eller nation som 

står starkt och enat emot det fördömande samhället utanför. Det blir ett slags land i landet, 

eller stad i staden, en del, avskild från det övriga samhället. Den nya vågen av svensk 

hiphopmusik fokuserar mycket på brott och drogrealism, något jag tolkar som en 

                                                                                                                                                                                     
71 http://www.expressen.se/article.asp?id=59461, 2001-04-27 
72 Göteborgsposten 1995-01-28 
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konsekvens av segregeringen och den negativa sidan av att leva i förorten. Redan dåliga 

förutsättningar för invandrare att ta sig in i det svenska samhället förstärks av segregering 

och placeringar i förorter med dåliga rykten. Jag tror vidare att man lever upp till diskursen 

som förs om det egna området och det som sägs vara sanningen om dess invånare. Det blir 

en slags ”image” som man vill komma ifrån, men som även ett sätt att stärka sig på. Man 

kan troligen hämta styrka även i det negativa. I situationer där man behöver det kommer 

det som även ger dåligt rykte att bekräfta en tillhörighet, en trygghet över att höra hemma 

någonstans, något som vi alla behöver känna. Att det då råkar vara ett ställe man även 

önskar bort ifrån, förbises här. Kanske kan det att vara utsatt och utpekad på grund av sin 

etniska, sociala och geografiska härkomst också stärka den egna identiteten. Detta för att 

kunna hävda sig mot den dåliga publicitet som finns, men också för att sparka tillbaks på 

de som sätter käppar i hjulen och fördömer folk på grund av förutfattade meningar.  

 

Hiphop är inte bara en musikstil, det är också en livsstil, en kultur som både påverkar och 

blir en del av den egna identiteten. Hiphop kan sägas vara en världsomfattande stil som 

förenar människor världen över oavsett etnicitet och kultur. Det är en spridd musikstil som 

i de allra flesta fall har samhällsskildringen gemensamt. Inom hiphopen finns förgreningar, 

men i många fall handlar musiken om det samhälle som individerna lever i. Inte alltid 

glamourösa skildringar, utan snarare bistra verklighetsuppfattningar som uttrycks på ett, 

ibland, mycket kraftfullt sätt. Giddens menar att livsstilar är rutiniserade praktiker där 

rutinerna införlivas i klädvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer.73 Hiphopen har allt 

detta och kan vara  en viktig del i en uttrycksformen. Att vara hiphopare innebär i många 

fall att det syns, i klädstil, gester, kroppsspråk och ett eget uttryckssätt.  

 

Precis som Giddens säger, är i princip alla mänskliga erfarenheter förmedlade genom 

socialisationen och genom vår språktillägnelse.74 ”Det talade ordet är ett medium, ett spår, 

vars flyktighet i tid och rum är förenligt med bevarandet av mening tvärs över avstånd i 

tidrummet tack vare att människan behärskar språkets strukturella egenskaper.”75 Genom 

musiken kan utövarna förmedla en känsla, en erfarenhet oavsett tid och rum. 

 
Skuggan drog fram, släckte allt ljus, depressioner. Vi stod och sparka upp grus, en gatlykta i skuggan av 
betongen, ett tåg rusar fram, skapar liv på perrongen. Ungdomar knatchar, å skaffar gubbar, syra och E, 
kaos på alla klubbar. Nattbuss 198 mera fluss för de som ville robba. Tolvans hiss, piss på alla väggar, 
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torgets brist, alkoholister på bänkar som köper ut till alla ungar på systemet, säger sen att staten skapade 
problemet. Arbetslös, men man blir kallad arbetssökande, stämplar på papper, arkiven ökade. Stora 
familjer på flyktingförläggningar, folk kollade snett på alla jävla utlänningar, ge´rom sluta aldrig att förbli 
starka även om du sitter i en cell på en anstalt, ta det kallt, du är saknad i orten, vi ses en solig dag i 
porten.76 

 

I Latin Kings och Kens musik finns både ett djup, med starka texter som berör mig som 

lyssnare. Men här finns också en stark ironi som på ett dräpande sätt driver med fördomar, 

rasister, politiker och livet i förorten. Latin Kings musik har ofta ett upprymt tempo och en hel 

del låtar genomsyras av en ironisk underton kryddat med mycket allvar; skildringar från det 

verkliga livet på ett mycket träffande sätt. Musiken fungerar både som ett svar på och ett 

motstånd till den negativa diskursen om förorten, men också som en slags bekräftelse. Detta 

eftersom det som ”talet om förorten” handlar om; droger, kriminalitet, socialfall, även 

beskrivs i musiken. Majoritetens uppfattning om förorten, fördömande föreställningar om 

invandrare, schablonbilder, skildras starkt och ironiskt i en del av texterna. Nedanstående citat 

är tagen ur Latin Kings låt Mecka och framförs med en överdriven brytning. Texten anser jag 

svara på den negativa schablonbilden av invandrare som lever på bidrag i förorterna. 

 
Jag kommer till Sverige, jag söker asylen, jag hamnar rätt i Botkyrkabygden. Jag går till Tropicana, jag 
träffar massor med haggan. Jag gör min showen jag sjunger ragga /…/ Jag träffar många flicka i 
Stockholmsstaden, jag gör alla flickor massor med barnen så jag får mycket barnbidragen.77 
 

Även Kens texter genomsyras av samhällskritik och ironiska texter. Nedanstående exempel är 

taget ur låten Grabbarna från förorten, där han tydligt ironiserar bilden av det svenska, 

perfekta livet. Uppfattningen om det riktiga, det beständiga och eftersträvansvärda, men som 

han känner en distans till och inte tycks känna igen sig i. Kanske relativiserar Ken diskursens 

definition av förorten som det onda och "Svenssonlivet" (Snus, Volvo och radhus) som det 

goda. Han visar dels att han inte har möjligheten att leva det ”goda” livet på "Svenssonsvis", 

men att han heller inte önskar göra det. 

 
Sociala betala, min skatt den är i fara. Jag skriker; skaffa er ett jobb men ingen svarar. E´ vi så jävla 
dumma? Fan jag ska sluta flumma, sätta mig på Drottninggatan och börja trumma. Rösta på moderaterna, 
köpa mig ett radhus, åka Volvo 740, baka upp en snus…78  

 

Artisterna kan dra nytta av den negativa diskursen, för genom att spela på den kan de för det 

första vinna förståelse hos förortsungdomar som kan relatera till texterna. För det andra 

bekräftar man föreställningen hos människorna utanför förorten och på det sättet väcker de 
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uppmärksamhet. Texterna kan dels uppfattas som verklighetsskildringar, men kan också 

riskera att dra alla förortsinvånares vardag över en kam. Enligt min mening säljer musiken 

därför att unga människor kan relatera till den men också för att det är vad en del människor 

vill höra. Bekräftelsen på att livet i förorten verkligen lever upp till diskursen.  

 

Jag som uppskattar musiken av ovanstående artister anser att det finns ett djup i texterna (det 

beror visserligen på vem som lyssna, men jag tillåter mig själv att utgå från min egen 

uppfattning om musiken). Texterna berör och framställer i många av låtarna, på ett seriöst och 

vältaligt sätt, hur livet faktiskt ter sig för många av förorternas unga. Texterna kan beröra på 

olika nivåer, beroende på vilken bakgrund man har och hur man kan relatera till den. För en 

del hörs kanske bara ironin, för andra tas texterna på blodigt allvar. För ytterligare andra 

bekräftar musiken fördomar eller föreställningar. Det troligaste är ändå att musiken berör, 

men alldeles olika beroende på vem som lyssnar. Artisterna talar utifrån egen erfarenhet, 

erfarenheter som bör begrundas. De texter som väcker allra mest eftertanke hos mig är de 

samhällskritiska texterna där artisterna på ett klockrent sätt lyckats fånga det som för många 

ungdomar är problem: droger, brott och arbetslöshet.  

 
Jag vet att alla vilsna behöver en sång som hajjar och förstår vad det handlar om. Inget jobb, ingen para i 
plånboken. Snortar upp drömmar genom snoken, men det gör inget för det är ändå till er och till 
shunnarna och gussarna i mitt kvarter. Till alla shunnar som ser vad jag ser, ibland vill man gråta fast man 
går och ler. Man måste titta upp, får inte titta ner – för allting kan hända i mitt kvarter.79 

 

När Latin Kings slog igenom kunde man se politiker träffa dem för att lyssna på deras 

situation och de kom att fungera som språkrör för ett helt lands förorter. Kanske kunde 

politikerna skaffa sig en del uppskattning genom att intressera sig för denna nydanande grupp, 

men frågan är vad som egentligen gjordes förutom att fascineras av denna exotism. På något 

sätt blir de allvarliga problemen en kul grej, för finns det någon som tar det som Dogge eller 

Ken rappar om på allvar? Reagerar politiker och samhället genom att aktivt ta tag i vad som 

sker bland ungdomarna i förorterna? Är det inte så att dessa artisters seriösa budskap går 

förlorat någonstans mellan ”skivreleaser” och ”talkshows” i TV. Dessa artister får en ny roll 

att spela, en roll där de ska representera förorterna på ett bra sätt och helst ta avstånd från det 

negativa, brotten och drogerna. De som tar till sig budskapet är deras lyssnare som kan känna 

igen sig i det som rappas om, men förändrar det deras situation? Vem borde sätta sig ner och 

verkligen höra på den verklighet som framställs i dessa texter?  
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Jag ringer till Roddes mobil i Rinkeby, en svartskalleförort precis som Alby. Politiker kommer dit, dom 
bryr sig inte ett skit å´ tror allt ska bli bra och sjunger sin jävla sång /…/ dom spelar med oss som dom 
spelar med kort. Miljonprogram, vad fan har ni gjort? Välkommen till min jävla förort!80 

 

I höstas kom Latin Kings med en ny skiva, ”Mitt kvarter”, och den 26/4 –01 kan man i 

Aftonbladet läsa om hur Dogge visar Alby för finansminister Bosse Ringholm. Av Dogge blir 

han guidad genom Alby där de tittade på kulturcentret och fritidsgården. Slutligen lovade 

Ringholm att staten inte ska minska det statliga storstadsstödet till förorterna. Bilden som 

pryder sidan föreställer Dogge, Ringholm och två 11-åriga flickor, som alla gör "Alby-

tecknet" med sina fingrar. Vilket intryck ger detta? Är det en bild fylld av hopp, att politikerna 

tar sig tid att åka ut till Alby för att se till situationen där? Frågan är väl om inte Ringholm 

missar den andra sidan av förorten, den med problem, som verkligen behöver resurser. I en 

intervju menar killarna i Latin Kings att visst kommer politikerna ut dit, men med poliseskort 

eftersom de är livrädda.81 Arnstberg beskriver i sin bok Miljonprogrammet, en episod där 

några riksdagsmän som skulle besöka Rinkeby undrade om det denna torsdagsförmiddag var 

tillrådligt att kliva ur bussen.82 Vilket intryck ges till de ungdomar som är beroende av dessa 

politikers val och lagar? Politikerna avskärmar sig från de boendes sanning om 

förortsverkligheten.  

 

I föreställningen om förorter som bostadsområden med kriminalitet, fattigdom, arbetslöshet 

och ungdomsgäng finns det lite eller ingen möjlighet att betrakta förorten ur en positiv 

synvinkel och att invånarna själva känner en ömhet och kärlek till sitt område är sällan något 

som framkommer i diskursen. Trots att både Latin Kings och Ken reflekterar och formulerar 

problemen i förorten i sina texter identifierar de sig starkt med Botkyrka och Hässelby och det 

finns en kärlek till kvarteren som också får utrymme i texten.  

 
För gatan är min inspiration när ondskans härskare står ensam på tron.83 
 
Jag har en kärleksfull relation till förorten, även om det står meckare i porten.84 

 
Ruppar tung hiphop på mitt keffa kassettdäck, kanal plus klockan ett, trycket på rave från borgen till 
torgen till Madeleines grill. Hajjen på gatorna din lilla jävla makrill. På vilket skitställe har du bott, men 
fuck ya´ll för i mitt hjärta sitter förort.85 

                                                                                                                                                                                     
79 Latin Kings 2000, Mitt kvarter  
80 Latin Kings 1994, Välkommen till förorten 
81 http://195.17.241.70/article.asp?id=45690, 2001-04-25 
82 Arnstberg 2000, sid. 103 f 
83 Ken 1999, Gatan är min inspiration 
84 Latin Kings 2000, Mitt kvarter 
85 Ken 2000, Grabbarna från förorten 



 29

Musiken skiljer sig inte nödvändigtvis i sin beskrivning av förorterna, från den bild som 

tidningarna förmedlar. I både låttexter och tidningar finns skildringar av gemenskapen mellan 

förortsborna, gängen, mellan ”shunnarna” och ”gussarna” i betongen. På liknande sätt skildras 

uppväxttider kantat av droger, stölder och frånvarande föräldrar. Vare sig låtförfattarna 

medvetet väljer att bekräfta diskursen eller om texterna kan ses som protester mot 

samhällsplanerare och diskursen, bidrar de till att återskapa talet om förorten som något 

negativt. Något som i sin tur lockar media till att skriva om de här ungdomarna som har 

lyckats ”trots” uppväxten i förorten, och skildrar deras tuffa tillvaro och hur de nu har chansen 

att meddela samhället utanför förorterna om hur verkligheten i förorten verkligen ter sig. 

 

4.3 Att kliva över förortsgränsen  
I det här avsnittet vill jag visa ett exempel på hur det kan gå när en artist kliver över 

gränszonen för förortsdiskursen, in i en annan del av den sociala strukturen. Medan Latin 

Kings har blivit lite av Sveriges egna exotiska gullgossar från förorten har hiphoparen Kens 

status dalat, sedan han på ett mer brutalt sätt kritiserat det svenska samhället. Latin Kings 

kritiserar samhällsordningen, men gör det med en ironi som kan anses vara rumsren. Kens 

skivförsäljning sjönk efter att han från scenen vid en konsert uppmanat publiken att storma 

kungahuset och våldta prinsessan Madeleine. Incidenten inträffade under Stockholms 

vattenfestival 1999, där Ken från scenen skrek till publiken att ”Ta upp era händer och fram 

med svärden, sen drar vi till slottet och våldtar Madeleine”.86 Ken polisanmäldes och 

misstänktes för uppvigling och förtal. Det hela slutade med att Ken skickade en personlig 

ursäkt till kungafamiljen, vars jurist menade att saken var känslig då kungafamiljen helst vill 

undvika processer med medborgare.87 Samma vecka dalade Kens skiva från 23:e till 86:e 

plats på försäljningslistan.88 Ken själv menade att det hela handlade om metaforer, inte att 

folk verkligen skulle våldta prinsessan Madeleine.89 

 
Metaforerna var kanske för grova. Men ingen vettig människa kan tro att jag menar det bokstavligt. Jag 
vill inte kungafamiljen något ont. Jag tycker bara att de inte gör något för oss. De åker bara runt och tar 
folk i hand.90 
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I denna händelse spelar Ken rollen som förortsvilden som ger sig på det svenskaste av 

svenskt,  prinsessan och slottet. Kontrasten är tydlig, förorten och slottet. Ken representerar en 

del av den sociala strukturen som brukar förknippas med negativa adjektiv. I detta fall kliver 

han över gränsen från sin plats till en annan, där han inte hör hemma. Han accepterar inte 

rollen och platsen han får sig tilldelad av diskursen. I överträdandet rubbar han ordningen, 

kliver över gränsen från den exotiska förortsordningen och blir till en hotfull individ som 

hotar en annan del av den sociala strukturen som reagerar med avsky. Tydligare än så här kan 

skillnaden inte bli. Idealet som den förhärskande diskursen satt upp handlar om trevnad, om 

trygghet, rödmålade stugor. Det som representerar det riktigt svenska. Hit hör slottet och 

prinsessan. Ken representerar här allt vad talet om förorten står för, brott, droger och 

våldsamhet. Han är den Andre som tar ett hotfullt steg mot det ”normala”. Han representerar 

Sveriges avigsida, prinsessan representerar det fina och glamourösa. Ställda mot varandra 

utgör Ken och prinsessan Madeleine en bjärt kontrast och sympatierna hos allmänheten ligger 

hos slottet och kungafamiljen. Ken förvandlas till en hatisk vilde från Sveriges misslyckade 

modernitetsområden. Genom sitt uttalande utmanade Ken samhället och gick ett steg för långt 

för vad som kan anses som acceptabel kritik av det samma. Ken lever här upp till den 

negativa förortsdiskursen när han förklarar uppror mot ”överheten” på detta aningen 

provokativa sätt. Att hota det ”folkkära” kan tyckas vara att begå ett misstag då Kens 

skivförsäljning dalade, å andra sidan är hans uttalande ett tecken på att något är fel, att dessa 

fel känns av och att någon har fått nog. Genom att attackera kärnan i den ”allmänna 

föreställningen” om det goda, trygga, svenska etc. tvingar Ken folk att ta ställning. 

 

Personpåhopp som dessa klingar illa, det gör de verkligen. Att uttala hot om våldtäkt är inte 

ett sätt att vinna förståelse och respekt på, uttalandet kan knappast vara genomtänkt. Det 

måste finnas andra vägar att protestera på. Samtidigt måste man sätta en del saker i ett större 

sammanhang, detta kan man göra genom att ta del av andra texter av Ken. Utelämnande texter 

som på flera sätt skildrar hans tillvaro i Sverige, Stockholm och förorten och hur han ser sig 

själv som avskild från det svenska samhället.  

 

På sin senaste skiva refererar Ken till händelsen på första låten: 
 
Ken Ring väldigt känd i massmedia, hatad av staten [otydligt] dum liten neger lärde sig å´ rappa, tog steg 
till publiken, soft, börja battla, razzia i studion, åtalad för texter, skickade brev till hovet, gav prinsen 
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läxer. /…/ Topp tio Säpo, känner ni stressen, farlig för den svenska nationella säkerheten; en kung, 
drottning, jag är esset i kortleken.91 
 

För allmänheten och media är det trevligare om artisterna inte sysslar med allehanda 

uppvigling och istället rappar lätt om betongproblem. De som försvarar musiken är de som 

kan identifiera sig med budskapen Ken vill få fram. I både Latin Kings och Kens fall handlar 

det om mycket välartikulerade unga män som på ett (mycket) slagkraftigt och rakt sätt 

skildrar en del av livet som många kan känna igen sig i, men som är främmande för desto fler. 

I mötet mellan dessa uppstår ibland  konflikter och oförståelse för de verkliga budskapen. 

 

4.4 Förorterna blir kommersiella  – verkligheten försvinner 
De senaste åren har förorterna kommit att uppträda på fler ställen än i tidningarna. I 

ungdomsfilmer som Nattbuss 808 och Sökarna skildras förorternas invånare utifrån det 

negativa talet om dem och förorterna. Förorten Hammarkullen i Göteborg kom i fokus för 

några år sedan i TV-serien med samma namn, gjord av Peter Birro och Agneta Fagerström-

Olsson.92 Serien kan sägas överdriva livssituationerna i området, med exempel som en 

somalisk familj som försörjer sig på att snida tomtar, invandrare som möter nazister, finnarna 

är fulla och araberna arga.93 Serien drar alla föreställningar och schablonbilder av förorten och 

invandrare till sin spets. Förorten blir med seriens hjälp en exotisk del av staden med en mix 

av allt det som kan betraktas som annorlunda. Serien blev oerhört populär, många var 

lovorden och den kammade även hem priset Prix Italia för bästa TV-serie i Assisi.94 Många av 

Hammarkullens invånare kunde inte känna igen sitt område eller skildringen av tillvaron där 

och blev upprörda över hur serieskaparna valde att skildra Hammarkullen.95 Serien syftar 

egentligen bara till att bekräfta förortsdiskursen ytterligare, och den ger en möjlighet att tjäna 

pengar(?) på talet om förorterna. När serien vann ett pris sa regissören Agneta Fagerström-

Olsson att när de visat upp serien för andra länder kunde Hammarkullen kännas igen även hos 

dem och deras förorter.96 Precis som Arnstberg säger är det inte Hammarkullen som känns 

igen, för hur kan man känna igen platser som man aldrig varit på?97 Det var heller inte de 

olika ländernas förortsbor som uttalade sig, de som uttalade sig gjorde detta utifrån den 
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internalisering av den objektiva strukturen som skett via mellan dem som subjekt och den 

negativa förortsdiskursen. 

 

När det gäller musiken, hiphopen som skildrar förortsliv, menar jag att det finns en risk att 

dessa ungdomar/artister blir ett slags kommersiella produkter då man bara ser dem som ikoner 

eller företrädare för förorterna. Plötsligt hamnar de i fokus och medierna tycks ha en förkärlek 

för att skriva om problemungdomar som kommer från de farliga förorterna och kritiskt rappar 

om den bistra verkligheten. När den första Latin Kings vågen drog genom landet hatade eller 

älskade man denna grupp som inte skrädde orden, utan talade från hjärtat om sina liv i 

förorten. Media och politiker uppmärksammade dem, då de var de första i sitt slag att göra 

hiphop om svensk levnadsstandard. De blev en typ av förebilder som fick representera alla 

ungdomars livssituation i förorterna. Man kan ana att de problem som dessa unga killar 

faktiskt rappade om, såsom droger och brott, faktiskt till sist blev bortglömda. Kvar blir bilden 

av förorten som det rebelliska, det exotiska och det som lockar läsare och tittare. Visserligen 

kunde gruppen ses i allehanda olika reportage där de berättade om det hårda livet i förorten, 

men jag anser att de verkliga problemen till sist glömdes bort när den första berusningen lagt 

sig. När Latin Kings eller Ken genom musiken renodlar sin förortsidentitet, kontrasterar 

denna mot ”Svenssonlivet” och utifrån detta kanske ”attackerar” samhället utanför 

kontrasterar detta med att göra dem till ofarliga, kommersiella produkter, utbytbara mot 

vilken Britney Spears eller Enrique Iglesias (popartister) som helst. Genom att renodla sin 

identitet skapar Latin Kings sig själva som ”förortsstereotyper” vilket gynnar dem genom att 

de blir lätta att ”sälja” men missgynnar dem genom att de inte blir annat än produkter på en 

marknad. Trots att Latin Kings och för den delen även senare artister rappar om den hårda 

verkligheten är det just deras liv som uppmärksammas. Det är Dogges brott och fängelsetid 

som uppmärksammas, det är Ken Rings svåra uppväxt som kommer fram. Detta är 

naturligtvis viktiga delar i deras skapande, men när det största intresset lagt sig och skivorna 

spelas mindre finns det fortfarande ungdomar i förorterna kvar som har det precis lika svårt. 

Situationen ser precis likadan ut, även när skivan har slutat spelat. Jag skulle vilja påstå att i 

musiken och mediernas fokusering på artisterna sker det någon slags gränsdragning  mellan 

verklighet och fiktion. För plötsligt är det som om denna verklighet inte finns. Dogge och 

hans Latin Kings eller Ken blir ”coola snubbar”, vem vet, kanske finns inte ens problemen i 

förorten?  
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Det finns möjligen en risk att de problem som faktiskt finns i förorterna försvinner i vad jag 

väljer att kalla kommersialiseringen av förorten, med skivor av Latin Kings, Ken, Ayo och 

Feven. Tv-serier och filmer som Hammarkullen och Nattbuss 808. När filmerna och skivorna 

tar slut så finns faktiskt verkligheten kvar och risken är att förorten, brott och droger får en 

slags coolhetsstämpel över sig. Ta t.ex. filmer från 80-talet, där före detta värstingen Paulo 

Roberto, kungen av Kungsan har huvudrollen. Förorterna ”trendiseras” med filmer och serier. 

Jag menar att detta bara är ytterligare ett bevis på att t.ex. musikens budskap försvinner i 

kommerser och mediavinklingar. Artister försöker skildra en verklighet som försvinner i en 

dimma av intervjuer som bara fokuserar på elände. Artisterna är inte nödvändigtvis 

medskapare av denna kommers, men däremot de medier som gör dem till röster för alla i 

förorten, även de som inte kan relatera till dem. De blir överdrivet förknippade med förortens 

påstådda problem och deras musik riskerar att försvinna i allt tal om dessa områden. 

Förorterna blir till ett slags exotiska och främmande områden som undersöks, analyseras och 

görs till kommersiellt gångbara produkter, fast de i själva verket är delar av samhället med 

invånare som vem som helst av oss. 

 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Utifrån begreppen plats, habitus, fält och diskurs har jag i denna uppsats velat visa hur platsen 

och den betydelse vi tillskriver den, påverkar oss i vårt dagliga liv. Platsen och den betydelse 

vi tillskriver den påverkar oss i vårt dagliga liv och synen på oss själva. Vid en långvarig 

kontakt med en plats utvecklas denna platskänsla vilket i sin tur leder till en kulturell 

kompetens, en omedveten vetskap om hur vi ska röra oss och bete oss på en specifik plats, 

som i sin tur underlättar vår tillvaro på platsen. Jag menar att den förhärskande diskursen om 

förorterna, som bland annat media är medskapare till, bidrar till att skapa otrygghet och 

osäkerhet hos kanske främst de unga i förorten. När de söker sin identitet och känner sig 

utsatta och utan stöd från det omgivande vuxensamhället, menar jag att ett sätt att återta 

kontrollen över sig själv och hantera känslan av utanförskap är att etablera sin tillvaro i gäng 

på hemorten. Gängen kan erbjuda en stark gemenskap som kan verka positivt på 

självidentiteten. Tillsammans står man starkt enade mot det samhälle som man upplever sig 

vara utanför. Dessa gäng beskrivs ofta i medier och genom det negativa talet om förorten som 

kriminella, våldsamma och droganvändare. Till viss del menar jag att dessa gäng och den 

tillvaro de sägs leva i kan liknas vid en verklighetsflykt, en flykt från den värld som man inte 

tycker har något bra att erbjuda. Slutligen har jag velat visa på hur media, de tryckta, skildrar 
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förorterna. Tidningarna belyser främst förortsproblemen eller försöker lyfta fram det exotiska 

som är både främmande och annorlunda. Ständigt bekräftas den negativa förortsdiskursen 

genom tidningarnas tal om en anad förortsverklighet. Jag menar att tidningarnas bild av 

förorterna inte nödvändigtvis skiljer sig ifrån musikens. För många ungdomar, däribland de 

unga i förorterna, har hiphopmusiken stor genomslagskraft. Precis som gängen gör, förenar 

musiken likasinnade och musikstilen utgör en möjlighet att protestera mot det man upplever 

som förtryckande orättvisor. Både tidningar och musiken skildrar tillvaron i förorten som 

problematisk med frånvarande föräldrar, stölder och problem med droger. Frågan som återstår 

är huruvida de unga hiphopartisterna som Ken och Latin Kings nyttjar diskursen för att nå ut 

till en publik, eller om musiken och dess texter helt enkelt bekräftar diskursen och samtidigt 

är en protest mot den.  

 

Förorterna har på mindre än ett sekel gått från att ha varit välfärdsbyggen till att bli 

smutskastade områden där få vill bo, till att stå i fokus i tidningar, TV-serier, filmer och inom 

musiken. Tillsammans bidrar det till att göra förorterna mer främmande och annorlunda än de 

någonsin har varit. I uppsatsen går jag från en större nivå, förortsbyggenas bakgrund, till en 

mindre, hur en av förortsartisterna träder över gränsen från förorten över till samhället utanför 

där han saknar den specifika kulturella kompetens som han behöver för att klara sig där. I sin 

gränsöverskridning upplevs han som hotande, den Andre som bryter den normala ordningen 

med sina kraftfulla protester. Jag har också velat visa hur man kan se att förorterna blir till 

kommersiella varor då deras påstådda annorlundahet och exotiska inslag kan locka både 

läsare och Tv-tittare. Med serier som Hammarkullen försvinner förorternas verklighet in i en 

ny värld som gör förorterna till gångbara produkter på den kommersiella marknaden. Jag 

menar att detta får konsekvenser för de boende vars verkliga situation försvinner ännu längre 

in i det negativa talet om förorten. 

 

Förorterna är platser som aldrig bara kan vara, den tiden är sedan länge förbi. Eftersom den 

negativa diskursen aldrig lär försvinna och förorterna bli neutrala platser som sjunker in på ett 

obemärkt sätt i resten av staden, finns det endast ett annat alternativ till den negativa 

diskursen om brott, ungdomsgäng, arbetslöshet och gråa, trista miljöer: 

 
Förorten görs ofta till ett exotiskt inslag i det urbana landskapet. Där finns det färger, dofter och musik. 
Men bortom dessa etniskt exotiserade och föga representativa föreställningar om livet i förorten händer 
det många intressanta saker i det lokala samhället. Föreningslivet, kvinnornas engagemang, konsten som 
instrument för områdets rättfärdigande, lokala partnerskap för det lokala samhällets utveckling, de 
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arbetslösas mobilisering, och skolans kamp för att höja utbildningens kvalité och skapa attraktiva 
utbildningsplatser, är bara några exempel på det liv som präglar området idag.98 

 

Att skriva om förorter är knappast ett bra sätt att "nischa" sig på, för det har skrivits (och 

kommer att skrivas) alltför mycket om förorterna för det. Trots det anser jag att ämnet bjuder 

på så många olika val- och tolkningsmöjligheter att det vore synd att låta bli. För framtida 

forskning kan det vara intressant att se till tjejernas situation i förorterna, gängen och vilken 

roll de spelar i de olika sociala sammanhangen. På den senaste tiden har det även dykt upp en 

del kvinnliga rappare som uppmärksammas för att de ”tar för sig” på ett sätt som det inte 

annars är brukligt att tjejer gör. De beskrivs till skillnad från killarna som kaxiga och 

”bitchiga”. Vilket de i sin tur menar att tjejer idag måste vara för att komma någon vart. Men 

även här överskuggar massmediernas intresse verkligheten. När nyhetens behag har lagt sig, 

kämpar fortfarande unga tjejer ute i landet för att slå sig fram i ett patriarkat. Medierna tycks 

fokusera så pass mycket på dessa artister och deras situation att det faktiskt glöms bort att det 

finns en verklighet där unga tjejer och killar utan skiv- och filmkontrakt lever i segregerade 

förorter och ibland under sociala svårigheter. I musiken och filmen blir förorterna ”hypade” 

och upptrissade till överdrift och overklighet. 

 

Då förorterna görs till det annorlunda och exotiska genom den negativa diskursen är det 

naturligtvis på sin plats att se till min egen roll i detta uppsatsskrivande. Frågan är om jag i 

min önskan att analysera tidningar och låttexter enbart kan beskriva diskursen eller om jag 

helt enkelt är en medskapare av den. Kanske är jag bara ännu en i raden som genom att 

problematisera förortsdiskursen också bidrar till att inte låta förorterna bara ”vara”, samt bidra 

till att framställa förorterna som platser med enbart problem eller exotisk annorlundahet. Mitt 

mål har varit att se hur förorterna förstås, dels av den omgivande strukturen, samhället utanför 

förorterna och dels hur invånarna själva, subjekten uppfattar sin tillvaro på dessa platser, hur 

de i sin påverkan av diskursen uttrycker och omvärderar sin egen förståelse för området. Jag 

överlåter det till läsaren att avgöra hur jag står i förhållandet till diskursen om förorten. Vad 

jag har velat göra, och har gjort, med denna uppsats är att göra en vandring från förorternas 

begynnelse till att se vilka uttrycksformer som spirar från förorterna idag, som ett svar på den 

negativa förortsdiskursen som idag är förhärskande. Jag har velat bryta mig ner, nivå för nivå, 

för att på detta sätt finna detaljer som är delar av något större, förorterna och dess invånares 

självförståelse mot talet om förorten. Fortfarande finns många frågor att ställa till det material 

                                                           
98 Molina 1999, sid. 61 
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jag arbetat med och fortfarande finns det många fler tolkningsmöjligheter. Detta blev min 

begränsning och mina tolkningar. Uppsatsen ska enbart ses som en möjlig tolkning och jag 

hoppas att det hos Dig, läsaren, ska ha väckts funderingar och eftertanke. Om det så har gjort, 

har jag nått mitt mål. 
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