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Sammanfattning 

Den här uppsatsens ämne handlar om utanförskap i utsatta segregerade bostadsområden samt 

om vilka möjligheter och resurser som invånarna har. Studien har granskat det kollektiva 

missnöjet hos de yngre aktörerna som lever inom dessa sociala konstruktioner. De har därav 

fått genomgå sociala diskrimineringar på grund av det fastställda stigmat som råder om det 

utsatta bostadsområdet i samhället. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur 

individen har påverkats av utanförskapet i det utsatta bostadsområdet. Det har genomförts 

genom att analysera vilka bakomliggande faktorer som kan ha bidragit till individens känsla av 

grupptillhörighet inom de sociala kontexter som befinner sig i dessa områden. Därav granska 

vad som kan ha bidragit till individernas tidigare associationer till kriminalitet inom de sociala 

konstruktionerna. Studien har genomfört sex individuella intervjuer med olika respondenter. 

Respondenterna är utvalda utifrån ett specifikt urval av individer som har vuxit upp i ett utsatt 

bostadsområde i Stockholm, samt att de har en tidigare association till kriminalitet. Det 

empiriska materialet består av transkriberade intervjumaterial, vilket har bearbetas och 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys, för att hitta gemensamma mönster i 

respondenternas erfarenheter och upplevelser. Studiens teoretiska referensram har applicerats 

och analyserats med det empiriska materialet för att uppnå studiens ändamål. De teoretiska 

utgångspunkterna som använts i analysen är självuppfyllande profetia, in-group och out-group 

relationer samt etniska relationer. Resultatet visar att det fastställda stigmat kring utsatta 

segregerade bostadsområden har skapat ett återkommande beteendemönster hos aktörerna i 

dessa områden. Det resulterar i att individerna får en viss självuppfattning om deras sociala 

positioner och sociala möjligheter i samhället. Det kollektiva missnöjet kan därav leda 

individen till en vilja att tillhöra ett socialt gruppmedlemskap, vilket kan påverka individens 

association till kriminalitet som sedan förstärker deras position i den sociala gruppen. 

 

 

Nyckelord: Segregerade bostadsområden, sociala gruppsammanhang och identitetsformering. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 

”Bli respekterade och respektera. Vi vill vara en del av det svenska samhället. Politikerna har 

en väldigt stor roll i det här. De satsar inte på förorten på rätt sätt. Arbetslösheten ÄR ett stort 

problem. Det vi här ute i förorten mest av allt önskar, är – ett jobb.” (Ari Amin,2009) 

En återkommande samhällsdebatt i det svenska samhället handlar om regeringens insatser i att 

försöka upplösa segregationen som finns i olika bostadsområden i Sverige. Den pågående 

diskussionen belyser invånarnas besvikelse på statens genomförande, ingripande och insatser. 

Invånarna påvisar att segregationen inte har upphört i utsatta områden, den har snarare ökat 

(Ibrahim Baylan, 2017). Sveriges regering investerade i början av 2000-talet runt 400 miljoner 

euro i en social omstrukturering som skulle ske i de bostadsområden som var mest utsatta av 

segregation. Målet var att försöka lyfta det utsatta områdets sociala position för att minska 

diskrimineringen och bekämpa den sociala orättvisa som råder för bosatta i området (Bunar, 

2010).  

Regeringen hade en önskan om att skapa en ny neutraliserad bild av Sverige. Med den 

neutraliserade bilden ville regeringen påstå att statens insatser och inblandning i utsatta 

områden hade motverkat det sociala mönstret som fanns. Trots statens insatser för att motarbeta 

de sociala strukturer som råder samt upplyftandet av samhällsklyftorna, motverkade det inte 

bostadsområdets starka anknytningar till ett ingrott stigma exempelvis att bostadsområdet ses 

som en förort. Stigmat framkallade en hög antydan till en social skillnad i samhället och även 

ett socialt missnöje hos de yngre invånarna som är bosatta i det utsatta området. Unga vuxna 

och ungdomar valde därför år 2009 att visa regeringen sitt missnöje över stigmat genom att 

anordna bilbränder i olika utsatta bostadsområden. Det formades en ny social rörelse i de utsatta 

områdena, där invånarna ville belysa konsekvenserna av den sociala orättvisan som de upplever 

i samhället (Schierup, Ålund & Kings, 2014). Kravallerna gav ungdomarna en chans att 

förmedla att den liberala bilden av Sverige som staten målat upp inte stämmer överens med vad 

som egentligen sker. De ansåg att staten behövde erkänna att det uppmålade porträttet av en 

förort är missvisande, samt att invånarnas påföljd är att bli diskriminerade ute i samhället. De 

sociala strukturerna har visat sig påverka ungdomarnas möjlighet till vidareutveckling. Detta 

blev påföljden eftersom ungdomarna inte ansåg att regeringen tog sitt rätta ansvar för 

https://www.aftonbladet.se/tagg/14c9aa8544646d24178572841e3c1da36a567048
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segregationen i samhället, kravallerna som förekom har vuxit fram som en påföljd av dessa 

problem faktorer (Ari Amin, 2009; Dan Gaversjö, 2011). 

Dilemmat om vilka insatser regeringen och invånarna behöver ta till för att upplösa 

segregationen i samhället har varit ett återkommande ämne i diskussioner. Debatterna visar att 

ett stigmatiserat bostadsområde eventuellt kan ha skadliga konsekvenser för invånarnas sociala 

utvecklingsmöjligheter när de vuxit upp i ett utsatt bostadsområde. Det har skapat ett 

återkommande mönster i samhället, vilket har lett till att invånare med en lägre social status 

ofta upplever en social diskriminering. Påföljden av detta är att aktörers sociala relationer, 

möjligheter och anknytningar till samhället har påverkats under uppväxten. Därav kan individer 

som vuxit upp samt lever under dessa omständigheter uppleva ett utanförskap i samhället, vilket 

kan leda till att individens självsyn och identitetsformering påverkas (Ibrahim Baylan, 2017). 

Den här undersökningen syftar till att bidra med kunskap om hur unga personer kan påverkas 

av ett utanförskap i samhället. När man ser över den tidigare forskning som finns om unga 

vuxnas upplevelser och erfarenheter om hur det är att växa upp i ett bostadsområde med lägre 

socioekonomiska möjligheter diskuteras olika förutsättningar samt statliga besvikelser. 

Schierup et al. (2014) nämner hur staten påverkat att utsatta stadsdelar blivit så kallad säkerhets 

hotspot, vilket innebär att invånarna i utsatta orter kontinuerligt får genomgå 

identitetskontroller och övervakas av polis. Det påverkar stigmat som existerar kring utsatta 

bostadsområden samt invånarna som växer upp under dessa omständigheter (Schierup, Ålund 

& Kings, 2014). Det man inte kan se i tidigare forskning är hur dessa återkommande sociala 

strukturer påverkar vissa invånare i att utveckla beteenden som uppfyller det rådande stigmat. 

Jag vill därför med den här undersökningen förstå varför unga vuxna väljer att leva upp till det 

rådande stigmat och hur det kan påverka deras olika sociala val i livet. Det jag vill tillföra med 

undersökningen är hur sociala orättvisor kan ha en aktiv roll i individers kollektiva 

identitetsformering inom deras utanförskap. Studien kommer även att undersöka de 

bakomliggande faktorerna samt sambandet mellan unga individers självuppfattning och deras 

gruppmedlemskap i sociala sammanhang, vilket kan ha bidragit till deras anknytning till 

kriminella handlingar i deras förflutna. 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka individers erfarenheter och upplevelser av utanförskap. Det 

innebär att undersökningen kommer granska vilka bakomliggande faktorer som inverkat i att 

förstärka individernas sociala grupptillhörighet i olika sociala grupper i utsatta bostadsområden 

https://www.aftonbladet.se/tagg/14c9aa8544646d24178572841e3c1da36a567048
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i Stockholm. Faktorerna kommer att göra det möjligt att se vad som kan ha bidragit till att 

individerna har haft tidigare associationer till kriminella handlingar, som har utgjorts inom den 

sociala konstruktionen. Detta kommer att genomföras med utgångspunkten i att granska vikten 

av den sociala dialogen inom sociala kontexter, socioekonomiska positioner och de segregerade 

områdenas möjligheter. 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningarna som denna studien kommer att behandla och besvara: 

• I vilken utsträckning och i vilka sociala kontexter upplever unga vuxna som växt upp i 

utsatta bostadsområden och genomfört kriminella handlingar, stigma baserat på 

uppväxtort?   

• På vilket sätt har bakomliggande faktorer, såsom socioekonomiska och 

grupptillhörigheter, inverkat på de kriminella handlingar som dessa individer begått? 

Genom att besvara dessa frågeställningar kommer undersökningen uppnå sitt syfte samt att 

bidra med mer kunskap om individer upplevelse inom utsatta områden. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer att delas upp i fem olika kapitel. Inledningen kommer att presentera ämnet 

som undersöks. Följande kapitel behandlar undersökningens olika delar. Det andra kapitlet 

inleds med tidigare forskning om segregerade områden, individers socialiseringsprocess och 

sociala dialog, vilket kommer att medföra mer information till studiens ämne. Kapitel tre som 

efterföljer behandlar och redogör för studiens tre centrala teorier. Det är självuppfyllande 

profetia, etniska relationer och in-group och out-group relationer som kommer att vara 

huvudfokuset och utgångspunkten i studiens samtliga delar. Nästkommande kapitel fyra 

innehåller den metodologiska delen, den kommer att besvara studiens syfte och frågeställning. 

I kapitlet redogörs studiens empiri, val av forskningsstrategi, urval och avgränsning av 

respondenter samt diskussionen om hur övervägandet av tillvägagångssättet. Kapitel fem är 

uppsatsens huvudkapitel som introducerar undersökningens resultat och analys, där kommer 

studiens insamlade material att granskas och appliceras med studiens teorier. Slutligen kommer 

den avslutande diskussionen som återkopplar till teorierna, de kritiska faktorer som uppstått i 

studien samt förslag till framtida forskning 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning om studiens huvudämne att redovisas. Den tidigare 

forskningen som presenteras är resultatet av ett noggrant urval för att finna information om den 

befintliga forskningen i ämnet. Det som kommer att presenteras är en sammanfattning av 

forskning kring identitetsformering, segregation och den sociala dialogen i samhället, vilket 

kommer att utgöra ett underlag med information till undersökningen. Redogörelserna kommer 

att delas in i tre olika delar, där varje underrubrik kommer att preciseras på tidigare forskning 

inom just det fältet. 

2.1 Segregerat bostadsområde 

Det som redogörs för inom tidigare forskning är huruvida individens plats och representation 

påverkas av samhället. Malmberg (2018) diskuterar detta när han förklarar varför segregerade 

områden har skapats i samhället. Enligt Malmberg skapades en segregationsstruktur utifrån ett 

traditionellt perspektiv för att ordna fastställda geografiska underavdelningar i form av områden 

i samhället. Det som Malmberg försöker påvisa är problemet med samhällsstrukturerna, vilket 

är att invånarna som bor i de segregerade områdena blir drabbade av följderna. Han utvecklar 

vidare att individers geografiska platser påverkar sina invånare, och det leder till att aktörerna 

inte får en rättvis representation. Individerna faller istället under områdets rådande stigma 

(Malmberg, 2018). I Schierup, Ålund och Kings (2014) studie om upproren som uppstod 2009 

diskuterades det om hur dessa samhällsstrukturer i Sverige lett till ett missnöje hos invånarna i 

de segregerade områdena, vilket påverkat invånarnas representation i samhället samt deras 

möjligheter. Malmberg diskuterar representationen i samhället och Schierup et al. tar upp att 

utsatta bostadsområden anses ha äldre lägenheter och trapphus. Det symboliserar att området 

har mindre ekonomiska resurser, vilket påverkar representationen i samhället. Resultatet blir 

därför att det utsatta området lever upp till det rådande stigmat, att bostadsområdet tillhör en 

lägre socialklass i samhället. De anser även att följderna drabbar invånarna som bor i 

lägenheterna i det utsatta området, vilket leder till att individerna känner en socioekonomisk 

utsatthet och ett utanförskap i samhället. Schierup et al. vill påvisa att bostadskostnaderna i 

utsatta bostadsområden är lägre än andra. Det blir därför svårt för invånarna att flytta till 

områden med större ekonomiska resurser. Ett missnöje skapas bland invånarna eftersom statens 

insatser i det utsatta bostadsområdet inte är tillräckliga för att höja områdets sociala status, 

vilket därför påverkar invånarna bosatta i det utsatta bostadsområdet (Schierup, Ålund & Kings, 

2014). Även Luïc (2007) som diskuterar i sin undersökning att invånarna i utsatta 
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bostadsområden i Paris är medvetna om stigmat som området har. Invånarna i undersökningen 

vill inte förknippas med stigmat och väljer därför att ge en utförlig förklaring till varför de valt 

att bo i ett utsatt området, detta för att inte falla under en negativ stereotyp i samhället. Den 

medvetenheten kan enligt Luïc bidra till att påverka hur invånarna ser sig själva, vilket även 

gör att invånarna anpassar sin identitet efter områdets normer och antagandet som finns om 

deras bostadsområde (Luïc,2007).   

Bunar (2010) lyfter en etnisk dimension i sin forskning om Sveriges urbana bostadsområden. 

Han diskuterar en av statens insatser, ”Million Homes Programme”, vilket innebär att staten 

ville bygga fler bostäder. Detta gjordes för att underlätta bostadssökandet för nyanlända 

invandrare och unga svenskar, samt förhindra överbelastningen som fanns i bostadssökandet. 

Men efter en tid började svenskarna och den socialt etablerade invandraren att flytta, och det 

lämnade många tomma lägenheter i olika stadsdelar. Resultatet blev att myndigheterna valde 

att använda de tomma lägenheterna för att återigen placera ut nyanlända invandrare. Det innebar 

att dessa områden delvis förvandlades till ett mottagningscenter för flyktingar. 

Representationen som media gav av områdena ledde till ett ingrott stigma i samhället, området 

betraktades som “ghetton” eller “no go-områden”. Följderna av stigmat har enligt Bunar lett 

till en negativ inverkan på invånarnas självuppfattning och lokala institutioner. Det 

återkommande samhällsmönstret fick många invånare att överge sina områden, eftersom de 

ville fly från den negativa representationen och påverkan områdena hade på individens liv 

(Bunar, 2010). 

2.2 Ungdomars kriminella associationer 

Brottsförebyggande rådets undersökning av unga vuxnas kriminella associationer i tidig ålder 

visar att individer som introduceras till kriminalitet innan fylld myndig ålder, inte anses som 

ansvariga för sina handlingar i samhället. När samhället sedan ställer krav på individerna i 

exempelvis skolgång eller genom att individerna blir myndiga ställs dem inför kravet att vara 

självförsörjande. Den alternativa vägen som då visas som lättast för individerna att följa är den 

med kriminella handlingar som de redan mött i en tidig ålder när de kommer i kontakt med 

kriminella nätverk (Brottsförebygganderådet, 2021).  I amerikanska sammanhang kan man läsa 

om den starka gängkulturen som finns i landet. Det är inte fallet i Sverige, just en kultur präglat 

av gängtillhörighet diskuteras inte utan det som diskuteras i landet är ungdomars involvering i 

kriminella nätverk. Olli Puhakka (2005) har tillsammans med Narkotikapolitisk samordning 

gjort en undersökning som granskar ungdomars tillhörighet i olika kriminella nätverk och hur 

många av ungdomarna som begår brott. Undersökningen visar att många ungdomar begår 
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åtminstone ett brott i en väldigt ung ålder men att färre ungdomar begår fler brott efter varandra. 

En annan aspekt som undersökningen belyser är att de flesta av ungdomarna samt vuxna män 

begår brott tillsammans med någon annan. Det är inte många rapporter som visar att en individ 

begått en kriminell handling ensam. Det kriminella nätverken utgör alltså grunden i de 

kriminella handlingarnas sammanhang och uppkomst. De generella dragen hos ungdomar som 

ansluter sig till kriminella nätverk i Sverige är män från utsatta bostadsområden med en dålig 

kontakt med samhället som tidigt kommit i kontakt med kriminella handlingar. 

(Narkotikapolitisk samordning, 2005). I en undersökning om inkomst kopplat till kriminalitet 

lyfter Anna Nilsson (2004)  att om ett områdes medelinkomst ligger under 10 procent av 

medelinkomsten i resten av samhället ökar uppkomsten av så kallade fastighets brott. Det 

involverar exempelvis inbrott, stöld och bilstölder i området. Inkomsten påverkar ungdomarnas 

möjligheter och skapar en dålig relation mellan individen och samhället, den lättaste vägen att 

få pengar eller nya saker blir genom kriminella handlingar (Nilsson, 2004).  

Den amerikanska sociologen Alice Goffmans (2014) belyser liknande aspekter i sin 

undersökning i ett utsatt bostadsområde i Philadelphia. Hon har valt att undersöka invånarnas 

anknytning till kriminalitet genom att fokusera på de bakomliggande aspekterna till deras 

kriminella handlingar och anknytningar. Hon belyser invånarnas ständiga konflikt med och 

besvikelse på statliga insatser som bidrar till en social diskriminering, ett förtryck och ett 

stigma. Det kan återkopplas till Schierups et al. (2014) undersökning i utsatta bostadsområden 

i Sverige år 2009. Goffman tar i sin undersökning upp kontexten om sociala relationers 

strukturer som uppstår mellan individer samt vad som förstärker individens identitet i relationen 

till de sociala handlingarna. Hon beskriver komplexiteten bakom kriminella handlingar och vad 

det innebär för individens identitetsformering. Samtidigt är det viktigt att veta hur man kan 

hantera dessa handlingar, eftersom de utgör en stor faktor i att förstärka individens sociala 

relationer i exempelvis gäng eller kriminella nätverk. Hon exemplifierar detta genom att påvisa 

att individer väljer att synliggöra sin lojalitet till andra individer och sin omgivning. Individen 

gör det för att förstärka sin sociala roll i sitt sociala gruppmedlemskap. Resultatet blir att det 

skapas en social arena för individerna som vill förstärka och symbolisera sin sociala roll i den 

kriminella kontexten i nätverket. Det kan exempelvis vara att besöka varandra i häktet för att 

skapa en kollektiv känsla av vi i deras kriminella sociala krets. Individens bedömning av hur 

kriminalitet blir behandlat i rättssystemet blir som en kollektiv ritual som förstärker individens 

identitet och självbild. De sociala relationerna är en viktig aspekt till varför individer väljer att 

bevara sin levnadsstil som kriminell. Deras sociala status hänger på deras sociala relationer med 
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deras kriminella “kollegor”. Individens roll definieras genom att få en social bekräftelse av 

kollegorna (Goffman,2014). Det framhävs även i det tidigare stycket där Olli Puhakka (2005) 

lyfter att kriminella handlingar ofta utförs i en gemenskap med andra.  

2.3 Den sociala dialogen 

Tidigare forskning om dialoger mellan individer i lägre och högre sociala positioner har visat 

ett stigma kring hur språket i dialogen symboliserar olika betydelser. Det brukar komma fram i 

diskurser mellan två individer. Hall (1997) påvisar detta genom att lyfta upp språkets sociala 

kontext i sin studie om individer i olika sociala positioner. Enligt Hall är dialogen en kritisk 

fråga, eftersom en individ endast kan förstå den andra i diskursen genom att ha en dialog med 

denne. Han exemplifierar att det under en konversation kan uppstå problem. Den ena talaren 

kan tillämpa ett begrepp i dialogen vilket har en viss betydelse för talaren medan den andra 

personen i konversationen uppfattar begreppet på ett annat sätt. Det innebär att begreppets 

betydelse är neutralt innan en talare väljer att uttala det. Begreppet kan även påverkas av att 

talaren väljer att använda det för att symbolisera en viss betydelse. Hall belyser även att en 

social grupp aldrig kan styra betydelsen av själva begreppet men de kan välja att forma ett 

begrepp för att anpassa betydelsen till att symbolisera deras mening. Det kan resultera i att ett 

begrepp blir stigmatiserande, vilket påverkar andras uppfattning och betydelse av begreppet. 

Enligt Hall sker en sådan dialog generellt mellan individer från lägre och högre sociala 

positioner, eftersom individernas förståelse av begreppets betydelse skiljer sig åt för att 

begreppet har olika innebörder beroende på deras sociala position. Det hjälper till att skapa en 

vi och de känsla hos grupperna eftersom innebörden av begreppet för talaren är en sak medan 

begreppet för någon annan innebär något annat (Hall, 1997).  Ser man i ett historiskt perspektiv 

har vissa utvalda begrepp formats till att särskilja individerna eftersom begreppen uppfattas 

som laddade. Det leder till att begreppen kan skapa en underton för stigmatisering, utanförskap 

och tydliga olikheter mellan individer i samhället. Det belyses även i undersökningen som 

Hübinette och Lundström (2014) lyfter i sin artikel om invånare med en annan etnicitet, och att 

med denna etnicitet kan aldrig kopplas till samma vithet som symboliserar en infödd svensk. 

Det innebär att invånare med en annan etnicitet aldrig kan kalla sig för svensk i Sveriges 

samhälle. Den representationen av etnicitet anser Hübinette och Lundström framkommer i olika 

tidskrifter där median uttrycker och understryker att individen har invandrarursprung för att 

påvisa att individen inte är svensk (Hübinette & Lundström, 2014). Hübinette och Lundström 

tar även upp och belyser utanförskapet som finns i det svenska samhället samt hur det påverkar 

aktörers möjligheter och tillgångar. Tillsammans beskriver Hall samt Hübinette och Lundström 
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uppkomsten av begrepp som vi och de. Hall belyser de diskursiva aspekterna i detta 

sammanhang och Hübinette och Lundström aspekten om hur känslan av utanförskap uppstår i 

samhället. 

2.4 Summering av tidigare forskning  

I det här avsnittet har jag redogjort för och presenterat ett noggrant urval av tidigare forskning 

för att bidra med mer information till studiens ämne och syfte. Jag valde att börja med att 

introducera läsaren till fenomenets bakgrund för att ge en bredare och fördjupad kunskap om 

undersökningens ämne, detta för att läsaren ska förstå fenomenet bakom utanförskapet. 

Jag presentera de vidare tidigare forskning om segregerade bostadsområden i samhället för att 

bidra med mer kunskap om hur geografiska strukturer kan påverka individer. Därefter 

diskuterade jag hur representationen av ett bostadsområde påverkar invånarna i 

bostadsområdet. Den här undersökningen kommer genom intervjuer försöka få fatt i 

respondenternas erfarenheter för att granska hur representationerna haft en inverkan i deras liv 

för att ge en djupare förståelse för hur fenomenet kan kopplas till individens identitetsformering. 

Sedan presenteras undersökningar som behandlar ungdomars associationer med kriminella 

handlingar samt hur dessa handlingar påverkas av deras sociala omgivning. Därefter 

presenterades den sociala dialogen där forskningen lyfter sociala diskurser och hur begrepp kan 

ha en betydelse i större sammanhang. Detta bidrar till förståelsen av hur stigmatiserande ord 

kan ha olika betydelser i olika sociala sammanhang, vilket ger läsaren en djupare förståelse för 

undersökningens syfte och hur återkommande mönster i ett samhälle kan påverka individens 

agerande. Den tidigare forskningen har även undersökt hur segregerade områden kan påverka 

den kollektiva identiteten och individers agerande för att få en känsla av tillhörighet i sitt 

bostadsområde. Denna studie kommer därför att fylla en kunskapslucka av hur segregerade 

samhällsområden har ett återkommande samhällsmönster som påverkar invånarna som bor i ett 

segregerat bostadsområde i Stockholm idag. 

 
 

 

 



12 
 

3. Teoretiska ramverk  

Studien kommer att utgå från tre olika teorier som kommer att vara den teoretiska 

referensramen. Det kommer att vara den självuppfyllande profetian, in-group och out-group 

relationer och etniska relationer. Studiens teoretiska fokus kommer att vara att belysa vilka 

faktorer som påverkar unga individers identitetsformering under deras uppväxt i utsatta 

bostadsområden. Teorierna kommer att vara relevanta till studiens undersökning och kommer 

att appliceras på de som sker hos unga individer under deras identitetsformering. 

Målet med de här tre teorierna är att skapa en djupare förståelse för hur aktörers sociala 

konstruktion och kollektiva identitet kan skapas utifrån ett segregerat bostadsområde samt vad 

det kan ha för inverkan. Teorierna är baserade på individers sociala interaktion med andra 

aktörer från andra sociala grupper, vilket utgör den sociala kontextens betydelse. Med hjälp av 

dessa teoretiska analysverktyg medförs de sociala interaktions aspekterna, vilket skapar en 

förståelse för det kollektiva missnöjet i utanförskapet. 

3.1 Självuppfyllande profetia 

Den första teorin som kommer att redovisas är det socialpsykologiska fenomenet 

självuppfyllande profetian. Teorin är baserad på aktörers självuppfattning utifrån sin interaktion 

med andra sociala individer. Den amerikanska sociologen Robert K. Merton (1948) använder 

William Isaac Thomas idé som utgångspunkt för att utveckla teorin om självuppfattning. 

Merton belyser den omtyckta idén som är att en individs förväntan eller tro på något, hur sann 

eller felaktigt det än kan vara, kan leda till att påverka det förväntade resultatet eller en individs 

verklighet. Det innebär att individens beteende eller agerande gentemot en situation kan 

förändras. Medförandet av ett falskt påstående resulterar till en sann verklighet hos aktören. 

Han vidare förklarar detta med att beskriva att en felaktig uppfattning av aktören som baseras 

på ens egen definition av sanningen påverkar individen att forma sin egen verklighet efter 

uppfattningen. 

Merton (1948) lyfter att individer inte väljer att endast besvara de objektiva funktionerna i en 

viss situation. Han argumenterar att individer tilldelas situationer som de själva anser har en 

betydelse för dem. Resultatet blir att individerna väljer att tilldela situationen en betydelse och 

formar sitt agerande därefter för att agerandet ska passa kontexten inom den sociala 

konstruktionen. Det leder till att individer utgör sitt agerande utifrån andra individers falska 

uppfattning eller ett stigma. Detta innebär att individen formar ett nytt beteende och agerande 
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för att uppfylla ett visst stigma, eftersom individen tilldelar situationen en egen betydelse. Det 

resulterar i att individens agerande inte kommer från en självvald position, utan det nya 

beteendet baseras på andras uppfattning om individens identitet. 

Merton (1948) belyser även att det är ett väldigt abstrakt fenomen och att det kan bli obegripligt 

om det inte förknippas med konkret data. Vidare förklarar han att när en självuppfyllande 

profetia uppfylls påbörjas en felaktig eller overklig definition av en viss situation. Den 

definitionen leder därefter till att framkalla ett nytt beteende eller agerande hos individen 

eftersom individen börjar uppfatta den felaktiga definitionen som en sann verklighet. Resultatet 

blir att den originellt falska definitionen går i uppfyllelse eftersom individen väljer att tilldela 

sig själv en betydelse i situationen. Profetian som från början ansågs som en falsk uppfattning 

blir ett verkligt och sant bevis, vilken leder till att anspråket på situationen blir en sann 

uppfattning för individen (Merton, 1948). 

3.2 Ingroup and outgroup 
 

Den andra teorin som kommer att redogöras är från Social identity theory av Tajfel (1978) och 

Turner (1975). Den kommer att presentera referensramen för studien om in-group och out-

group relationer. De beskriver att individer är sociala varelser vilket leder till att vi organiserar 

olika sociala grupper. Individens sociala identitet är baserad på deras sociala gruppmedlemskap. 

Det vidare förklaras genom att beskriva att individens sociala identitet är sammankopplad med 

individens identitetsformering, eftersom den sociala gruppen har ett gemensamt jag. Följderna 

av att vara medlem i en social grupp sker i interaktionen med andra sociala grupper, vilket 

påvisar den sociala kontexten som individen agerar i. Det leder till att vi inte endast 

representerar oss själva utan vi representerar även vår sociala grupp i interaktionen. 

Tajfel (1978) och Turner (1975) lyfter den viktiga aspekten som behövs för att förstå grunden 

till teorin. Den handlar om att se skillnaden och förståelsen av att se betydelsen mellan in-group 

och out-group relationer. In-group relationen är den sociala grupp som individen känner en 

identifikation med, vilket utgör att individen får en social position i gruppmedlemskapet. I out-

group relationen handlar det däremot om den motsatta sociala gruppen som inte inkluderar 

individen som medlem, vilket präglas av att individen inte känner en tillhörighet till den. Det 

skapar en differens mellan de sociala världarna, vilket påverkar skapandet av kategorierna och 

känslan av vi och de. Individens beteende och attityd gentemot in-group och out-group 

relationerna skiljer sig åt beroende på anknytningen som individen har till sin egna sociala 
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grupp. Det innebär att individerna inom de sociala grupperna upplever att det finns en 

särskiljning mellan gruppmedlemmarna. Resultatet blir att det skapas nya tankar och åsikter 

hos individen gentemot den motsatta sociala gruppen. 

Det Tajfel (1978) och Turner (1975) vill förklara är att individer baserar sin självuppfattning på 

positionen som de har i sin sociala grupp. Det ger individen en känsla av värde och en 

emotionell vikt skapas som upprätthåller relationen som hen har inom medlemskapet i gruppen. 

Därefter skapar gruppen det gemensamma jaget som bygger på sambandet mellan 

gruppmedlemmarna, vilket skiljer dem från den motsatta sociala gruppen. Det gemensamma 

jaget skapar en kollektiv socialkonstruktion vilket utgörs av gemensamma värderingar och 

normer. De sociala konstruktionerna utgörs av olika värdesystem inom de sociala grupperna, 

vilket markerar de sociala gruppernas skillnader på det kollektiva jaget (Tajfel, 1978; 

Turner,1975 ).  

Det kan även återkopplas till Meads (1976) teori om individens relation till samhället samt vilka 

förväntningarna samhället har på individens beteende och karaktär. Mead lyfter det genom att 

diskutera hur samhällets attityder bildar och styr individens beteende och agerande, vilket 

medför att individen uppför sig efter de förväntningar som existerar i den sociala 

konstruktionen. Däremot påpekar Mead att det också beror på vilken social grupp som individen 

tillhör i samhället, eftersom individens beteende och agerande kan te sig annorlunda även om 

de befinner sig i det gemensamma samhället men tillhör olika sociala grupper (Mead, 1976). 

 

3.3 Etniska relationer 

Den sista teorin som kommer att presenteras och appliceras i analysen handlar om etniska 

relationer. Teorin kommer att stödja andra teorier som exempelvis in-group och out-group 

relationer samt även granskas som en bakomliggande faktor till individers identitetsformering 

och utanförskap. 

Etnicitet är en omdiskuterad term som används mycket i större sammanhang istället för 

begreppet ras, som har en negativ klang. Nagel (1994) beskriver etnicitet som något som 

ständigt konstrueras. Han påstår att individers etnicitet är en social plats som kan kategoriseras, 

eftersom den etniska identiteten konstant konstrueras. Därför kan gränserna omdefinieras i och 

genom de sociala interaktionerna både i och utanför etniska samhällen. Nagel fortsätter att 

vidareutveckla definitionen av att etnisk identitet, vilket handlar om etniska speglingar. Etniska 
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speglingar innebär hur individer definierar sig själva utifrån sina kreativa val och uttryck som 

härstammar från det etniska sättet att vara på. Etniciteten upprätthålls därför via handlingar från 

etniska grupper samt andra sociala grupper. Dock hävdar Nagel att även andra faktorer har en 

aktiv roll i individens handlingar och inte endast den etniska gruppen som individen anses 

tillhöra. Nagel lyfter att exempelvis politiker, statliga myndigheter och ekonomiska sektioner 

även har en stark social roll i att upprätthålla individens etnicitet. Etniciteten kan enligt Nagel 

konstrueras från individers religion, språk, vanor och utseende eftersom dessa aspekter anses 

vara sociala kategorier som individer kan tilldelas. Etnicitet beskrivs därför som en social 

konstruktion med en väldigt komplex historia, vilket har medfört konflikter kring 

konstruktionens uppbyggnad. De betydelsefulla gränserna i etnicitet blir ständigt reviderade 

och återupplivade både av etniska gruppmedlemmar samt ur olika observationer av etnicitet 

(Nagel, 1994). 

Det påvisar även Anthias (2002) där hon diskuterar hur etnicitet kan skapa ett samband mellan 

individer. Anthias belyser att en del av etniciteten handlar om känslan av att tillhöra en viss 

etnisk grupp eller en social kontext i den etniska hierarki av strukturer som samhället besitter. 

Etnicitetens innebörd är inte begränsad till en specifik plats utan det kan skapas från individens 

egen självuppfattning och känsla av tillhörighet. När man gör etnicitet till den dominerande 

faktorn leder till generellt till en kollektiv identitet som härstammar från en delad kultur 

(Anthias, 2002).  

3.4 Summering av teoretiska ramverk  

De tre utvalda teorierna är uppdelade inom olika områden inom individens identitetsformering, 

vilket baseras på individens sociala interaktion inom de sociala strukturerna i samhället. Den 

nuvarande forskningen har belyst individer i utanförskap och deras besvikelse på statliga 

insatser i utsatta bostadsområden. Forskningen har granskat individers socialisationsprocess 

som har format deras agerande och beteende inom de sociala strukturerna i samhället. Den 

bristande faktorn i undersökningarna är hur det återkommande samhällsmönstret, utanförskapet 

och det rådande stigmat påverkar invånarnas möjligheter till utveckling i samhället. Jag har 

därför valt att dessa teorier ska utgöra grunden för den teoretiska analysen av materialet. 

Mertons (1948) teori om den självuppfyllande profetian kommer att vara till hjälp i den här 

undersökningen för att definiera individens självuppfattning baserade på andras 

stigmatiseringar eller falska uppfattningar av ett bostadsområde eller en individ. Det kommer 

att vara till hjälp i att analysera respondenternas erfarenheter och upplevelser av att ha vuxit 
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upp i ett stigmatiserat utsatt bostadsområde. Tajfel (1978) och Turners (1975) social identity 

theory om in-group och out-group relationer kommer även bidra med kunskap om hur sociala 

interaktioner med andra sociala grupper kan påverka individens upplevelse om utanförskap i 

samhället. Det kommer att användas som ett analytiskt redskap för att granska individens 

upplevelse av utanförskap i sitt bostadsområde. Det kommer även att analysera individens 

sociala tillhörighet inom den sociala omgivningen. Nagel (1994) och Anthias (2002) studier om 

etnicitets relationer kommer att bidra med en vidareutveckling av in-group och out-group 

relationen. Detta för att undersöka om individers etnicitet är en bakomliggande faktor till deras 

upplevelse av utanförskap eller om det är det fastställda stigmat om utsatta bostadsområden är 

faktorn (Anthias, 2002; Merton, 1948; Nagel, 1994; Tajfel, 1978; Turner,1975 ). 
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4. Metod 

I det här avsnittet av undersökningen kommer studiens metod och tillvägagångssätt att 

presenteras och diskuteras. Därefter kommer det en beskrivning på hur insamlingen av material, 

urvalsprocessen, avgränsningar, intervjuer och textbearbetning har hanterat samt analyserats. 

Metod avsnittet kommer även att behandla och redogöra studiens etiska överväganden. 

Enligt Richards (2005) är det väsentligt att vara specifik om hur och vad ens forskningsdesign 

är och ser ut. En grundläggande aspekt är att motivera avsikten med vad insamlings proceduren 

är samt hur den är relevant till undersökningen. Därför måste det finnas en klar bild av vad 

målet med insamlingen är, för att uppnå ett relevant och klart material till analysen (Richards, 

2005).  Det som är centralt och relevant för den här undersökningen är det bakomliggande 

faktorerna som kan ha bidragit till att påverka individens känsla av tillhörighet i sociala grupper 

samt hur det kan ha lett till deras tidigare kriminella associationer. Studien kommer därav 

baseras på en kvalitativ forskningsmetod, eftersom undersökningens syfte är att undersöka 

individernas erfarenheter och upplevelser om att ha vuxit upp i ett utsatt bostadsområde. En 

kvalitativ metod är en central forskningsmetod för många samhällsvetenskapliga fenomen. 

Genom intervjuer, fältarbete och observationer kan forskaren undersöka individers agerande 

och handlingar på en mikronivå (Ahrne & Svensson, 2015). Med den anledningen i åtanke 

kommer undersökningen i den här studien att ske genom personliga individuella intervjuer med 

varje respondent som passar under studiens kriterier. Det empiriska materialet kommer därav 

bestå av transkriberat intervjumaterial som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kommer 

att granskas och kodas in i olika kategorier. 

4.1 Material 

Metoden i denna undersökning är intervjuer med ett antal respondenter för att ge tillgång till 

individernas erfarenheter och upplevelser kring att växa upp i stigmatiserade bostadsområden i 

Stockholm stad (Bryman, 2008). Studien vill ha tillgång till individernas erfarenheter, därför 

har materialet till denna studie att baseras på transkriberat material utifrån intervjupersoner som 

uppfyller kriterierna. Studien har granskat de bakomliggande faktorer som möjligtvis kan ha 

bidragit till unga människors olika livsval, exempelvis vilka faktorer som påverkat och lett dem 

in på kriminella vägar i en yngre ålder. Detta för att uppnå studiens ändamål togs val av 

intervjuform under övervägande med omtanke, eftersom ett känsligt ämne som kriminella 

handlingar har behandlats under intervjuerna. Därav ansågs semistrukturella intervjuer som ett 

lämpligt insamligsmetod. Detta är för att kunna fånga respondenternas känslor och 
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ansiktsuttryck i deras respons till frågorna och svar därefter ställa följdfrågor. Fördelen med det 

här förhållningssättet är att respondenten får möjligheten att ta tid på sig när hen utformar sina 

svar samt att intervjuformen blir mer flexibel, vilket kommer att underlätta insamlings 

proceduren (Bryman, 2008). 

4.1.1 Avgränsningar 

Respondenterna för undersökningen var strategiskt utvalda därav blev individer från högre 

socioekonomiska bostadsområden uteslutna ur denna studie. Det var för att få en jämnare 

erfarenhet och upplevelse mellan respondenterna som deltog, vilket bidrog till ett bredare 

perspektiv på den kollektiva identiteten, de sociala sammanhangen och sociala utanförskapet. 

Med tanke på den ekonomiska bristen samt tidsbristen för den här studien blev även individer 

utan tidigare anknytningar till kriminella handlingar under uppväxten även uteslutna, vilket gav 

studien ett visst fokus på just respondenter med ett kriminellt förflutet. Deltagarna i intervjuerna 

är födda tidigt på 90-talet eftersom erfarenheter från ungefär samma årskull ska jämföras samt 

identifiera ett samband mellan berättelserna. Förhoppningsvis har dessa unga vuxna som är i 

slutet av 20-års åldern haft tid att reflektera över sina tidigare erfarenheter samt hur deras 

identitet formerats under deras uppväxt. Det är viktigt eftersom studiens syfte handlar om just 

identitetsformering samt vilka bakomliggande faktorer som bidragit till deras olika beslut i 

livet. Respondenterna kan därav delge mig information om hens erfarenheter under uppväxten. 

Upplevelserna som respondenten delgivit kommer att kopplas till studiens syfte. 

4.1.2 Urval  

Studiens problemformulering och syfte påverkar urvalet av deltagare för studien, urvalet har 

därför varit målinriktat. Deltagarna har blivit strategiskt valda utefter hur deras upplevelser kan 

bidra med kunskap och material till studien. Intervjuerna som har genomförts var baserade på 

respondenternas upplevelser och erfarenheter kring deras uppväxt i utsatta segregerade 

bostadsområden, vilket är relevant till studiens syfte. Det kommer att möjliggöra för 

diskussioner kring deras olika livsval och förutsättningar som har lett dem in i ett kriminellt liv. 

Det kommer bidra med ett rikt underlag inför analysen och möjliggöra att frågeställningarna 

kan besvaras. 

Urvalet är baserat på individens uppväxt i ett lägre socioekonomisk bostadsområde i Stockholm 

samt deras kriminella förflutna under uppväxten. Utgångspunkten för urvalet är baserat på 

respondenternas erfarenheter och upplevelser, vilket är fokuset i urvalsprocessen. Utöver dessa 
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kriterier har denna studien även valt att inrikta sig på respondenternas gemensamma 

erfarenheter och upplevelser. Detta för att undersöka den kollektiva identitetsformeringen som 

sker hos respondenterna. Det är självfallet svårt att veta i förhand vilka gemensamma 

erfarenheter respondenterna har, men med hjälp av ett strategiskt urval ökar chansen för att 

uppnå ändamålet för studiens undersökning (Bryman, 2008). Urvalet baseras på både män och 

kvinnor som är födda i början av 90-talet i Stockholm. Detta på grund av att undersökningens 

mål är att granska utsatta segregerade bostadsområdens inverkan därav utgör kön inte en grund 

i analysen. Studien kommer även att behandla teorin om etniska relationer inom utsatta 

bostadsområden, vilket kan vara en bidragande faktor till individens identitetsformering. 

Respondenternas etnicitet kommer inte att utgöra grunden till varför de valts till studien. De 

kan ha en svensk eller utländsk bakgrund för att möjliggöra att en jämförelse av deras 

erfarenheter kan ske i analysen. 

Dessa kriterier för urvalet gör det möjligt att jämföra och identifiera samband mellan olika 

aspekter hos respondenterna som anses relevant till studiens syfte. Det kommer att förstärka 

studiens mål samt bidra med mer kunskap. Denna undersökning valde att påbörja processen i 

att hitta deltagare till studien genom att publicera annonser på olika sociala medier som 

exempelvis Facebook. Därefter tillfrågades vänner och familjemedlemmar om tips på individer 

som de ansåg som intressenter till studien. Studien valde även att kontakta individer som ansåg 

vara lämpliga till intervjuerna. Ämnet som behandlas i studien är känsligt, därför var det många 

individer som valde att inte ställa upp på intervjuer. De individer som hade en vilja att bli 

intervjuade genomgick ett strategiskt urval utifrån tidigare nämnda kriterier och därefter valdes 

sex individer till intervjuerna. Intervjudeltagarna hade en liknande bakgrund, men det fanns 

även aspekter som skiljde dem åt. Detta för att få en möjlighet att jämföra materialet i analysen. 

4.1.3 Redogörelse av intervjudeltagare 

Inför den här undersökningen har studien genomfört sex intervjuer, varav en person var en 

kvinna och resten av deltagarna var män. Varje intervju varade mellan 50 - 70 minuter. Denna 

undersökning kommer att referera till intervjupersonerna som ”Respondenter”, eftersom 

deltagarna inte ville uppge sina förnam. Detta för att diskussionen i intervjun innehåller känsliga 

ämnen. Det som kommer att presenteras är intervjupersonernas ålder samt vilken utsatt ort i 

Stockholm som de var bosatta i. Informationen som delges i studien om respondenterna är 

personlig information som varje respondent gett ett samtycke till samt blivit informerade om 

hur det kommer att presenteras i den här undersökningen. 
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Namn Ålder Kön  Ort 

Respondent 1 27 Kvinna Husby 

Respondent 2 28 Man Tensta 

Respondent 3 26 Man Akalla 

Respondent 4 27 Man Tensta 

Respondent 5 28 Man Husby 

Respondent 6 25 Man Husby 

 
4.1.4 Genomförande av semistrukturella intervjuer 

Ahrne och Svensson (2015) redovisar att kvalitativa intervjuer kan formas på olika sätt 

beroende på vilken intervjustrategi undersökningen har. Detta blir önskvärt för att intervjun kan 

röra sig åt olika riktlinjer, speciellt i det här fallet, där studiens mål baseras på individernas 

erfarenheter. Detta gör att intervjupersonen blir fri att berätta om sina erfarenheter som hen vill 

samt att intervjuaren får rollen som en aktiv lyssnare (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna 

utgick från en förbestämd intervjuguide (bilaga 2), vilket innebar att vissa av frågorna redan 

var klara och utformade efter syftet innan intervjun genomfördes. Respondenterna har fått 

besvara på öppna frågor för att få en chans att själva utforma sina svar. Bryman (2008) beskriver 

att semistrukturella intervjuer handlar om att intervjuaren ställer frågor utifrån ett frågeschema, 

vilket innebär att frågornas ordningsföljd kan variera. Detta för att respondenterna ska få en 

chans att uttrycka sina erfarenheter och tankar/åsikter så riktigt som möjligt. Därefter valde 

studien att ställa följdfrågor utifrån svaren eller relevansen som svaren hade för studiens syfte. 

Det ger även intervjuaren en chans att avläsa och bedöma respondentens kroppsspråk och 

uttryck efter frågorna som ställts, vilket underlättar inför bedömningen av att ställa följdfrågor 

till svaret (Bryman, 2008). Därmed blir genomförandet av kvalitativa intervjuer mer flexibelt 

och bidrar med en djupare och mer detaljerad kunskap som blir underlaget för analysen. Därför 

kommer intervjuerna likna ett vanligt samtal där syftet kommer att vara att skapa en förståelse 

och trygghet för respondenten när känsliga ämnen diskuteras. 

Med tillåtelse av respondenten spelades intervjun in med mobiltelefonen, vilket kommer att 

underlätta arbetet med intervjun. Detta för att fånga in individernas berättelser utan att missa 

viktiga detaljer. Det Ahrne och Svensson (2015) påpekar i arbetet med teknik är att det är viktigt 
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att man provar sina tekniska verktyg för att undvika tekniska strul under intervjuprocessen. 

Därför är det alltid viktigt att även föra anteckningar under intervjun för att inte riskera att missa 

något vid en sådan händelse (Ahrne & Svensson, 2015). Inspelningarna kommer därefter att 

transkriberas ned till ett textmaterial, vilket kommer att användas som ett empiriskt material 

inför analysen. Eftersom intervjun ska spelas in bör en intervjuplats väljas med omtanke. 

Platsen behöver vara fri från bakgrundsljud, enskild och isolerad. Respondenterna fick välja 

intervjuplats med ovannämnd information i åtanke. Detta då deras bekvämlighet är angelägen 

eftersom intervjun behandlade frågor om deras uppväxt och deras anknytning till kriminalitet.  

Under rådande omständigheter i samhället med restriktioner om Covid- 19, tillfrågades varje 

respondent om bekvämast för dem att ha ett personligt eller elektroniskt möte. Alla 

respondenter valde att boka in ett personligt möte och vi följde samhällets restriktioner, på plats 

fanns munskydd, desinfekterande handsprit och två meters avstånd mellan mig och varje 

respondent.  

4.2 Kodning och analysteknik 
4.2.1 Metod ansats  

Som tidigare nämnt är den utvalda analys metoden för den här studien en kvalitativ 

innehållsanalys. Detta har gjorts för att studien till största del kommer bestå av ett empiriskt 

material i form av intervjuer. Enligt Lindgren (2014) kommer det språkliga kommunikation 

innehållet vara av vikt för studiens syfte. Därför lästes materialet ingående med syfte och fokus 

i åtanke, vilket innebär att de transkriberade texterna bearbetas och behandlas utifrån 

utgångspunkterna självsyn, sociala möjligheter, sociala omgivning och utsatt bostadsområden. 

I detta fall kommer datamaterialet bestå av transkriberat intervjumaterial (Lindgren, 2014), 

därför lästes och granskades datamaterialet utförligt flera gånger för att se om de olika 

beskrivningarna kan stå i relation till varandra. Sedan bearbetades texterna utförligt. Syftet 

kommer att stå i fokus under kodningen, för att identifiera ett återkommande mönster i 

datamaterialet. Detta sker för att möjliggöra en klassificering och analys av de transkriberade 

materialet i olika delar (Lindgren, 2014).  I denna undersökning kommer även en tematisk 

analys att tillämpas, vilket innebär att man analyserar och identifierar mönster i det 

transkriberade intervjumaterialet (Bryman, 2008). De utvalda teman kommer att vara viktiga 

aspekter för analysen eftersom de kommer att vara till hjälp för att besvara studiens 

frågeställningar. I denna studie kommer tematiseringen vara analytiska verktyg som används 

utifrån teorikapitlet självuppfyllande profetia, ingroup och outgroup och etniska relationer.  
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4.2.2 Kodning av material 

Genomförandet av kodningen av materialet valde jag att utföra med hjälp att utgångspunkterna 

som Miles och Hubermans (1984) använder som metod. Enligt Lindgren (2014) är detta en 

lämplig metod att använda sig av för kvalitativ innehållsanalys. Det presenterade och 

redogjorde för tre nivåer som han anser sker löpande med varandra under bearbetningen av 

materialet.  

1. Reduktion av data (kodning). Datamaterialet ordnas grovt. 

2. Presentation av data (tematisering). Datamaterialet ordnas noggrannare. 

3. Slutsatser och verifiering (summering). Det bearbetade materialet ligger till grund för analys 

och slutsatser (Lindgren, 2014).  

Kodningsprocessen påbörjades med reduceringen av data. Det inleddes med att studien genom 

gick det transkriberingen och det empiriska materialet noggrant innan koderna valdes. Därpå 

fortsatte kodningsprocessen och sedan ställdes materialet i relation till syftet och 

frågeställningen. Vidare valdes de provisoriska koderna och deras utgångspunkter. Innan 

koderna fastställdes gick studien igenom transkriberingen med en ny iakttagelse för att göra en 

jämförelse mellan koderna (David & Sutton, 2016; Lindgren, 2014). Tematiseringen av data är 

inte enbart för sorteringen av kodningen i olika kategorier utan en avgörande del av analysen. 

Här hittade man teman och mönster i det transkriberade empiriska materialet som var 

upprepade, vilket blir betydelsefullt för analysen (David & Sutton, 2016). De utsedda kategorier 

i kodnings schemat var socioekonomiska position, självsyn, sociala gruppsammanhang och 

stigma. I slutskedet som är summeringen av kodningsprocessen kan man börja bearbeta 

kontexten av transkriberingen samt det empiriska materialet. Man kan börja med att tolka 

underlaget och studera materialet objektivt (Lindgren, 2014). Under summeringen av 

transkriptionerna fann studien signifikanta problem faktorer som har upprepats och skapat 

mönster hos respondenterna vilket har bidragit till negativa aspekter som påverkat dem under 

deras identitetsformering. 

4.3 Tillförlitlighet och äkthet 

Kvantitativ forskning använder sig av två olika termer för att bedöma undersökningens kvalité, 

det är validitet och reliabilitet. Den här undersökningen är en kvalitativ studie och därför valde 

studien istället att använda sig av begreppen tillförlitlighet och äkthet för att granska 
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undersökningens kvalité. Bryman (2008) belyser Guba och Lincolns (1985;1994) förklaring 

om begreppet tillförlitlighet som utgörs av fyra olika delar av kriterier. Det är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka samt konfirmera undersökningens 

innehåll. Det innebär att man i undersökningen behöver utföra alla delarna för att upprätthålla 

undersökningens kvalitet. 

Det första steget är att uppnå trovärdighet genom en respondentvalidering. Bryman förklarar 

att studiens forskare behöver förklara undersökningens resultat till respondenterna för att 

bekräfta att tolkningen som forskaren gjort är korrekt. Detta för att skapa en sådan trovärdighet 

i studie därför återkopplades det med varje respondent för att få en bekräftelse på att tolkningen 

som har gjorts i det transkriberade intervjumaterialet är korrekt. Överförbarheten kan man 

resonera om, eftersom studien behandlar ett stort samhällsfenomen om samhällsstrukturer och 

individers identitetsformering, vilket även kan appliceras inom olika samhällsuppbyggnader 

och på hur olika individer upplever en känsla av utanförskap. Den här studien uppnår en 

överförbarhet eftersom resultatet kan överföras till andra samhällen runt om i världen som har 

segregerade bostadsområden. Efter det hamnar vi på kravet pålitlighet, som handlar om att 

redogöra hur processerna i undersökningen har genomförts. Denna studien varit noggrann med 

att utförligt redogöra hur undersökningens arbetsprocess, val av tillvägagångssätt samt hur det 

empiriska materialet har analyserats och tolkats. Därför har varje avsnitt påbörjat med en 

beskrivning av resonemanget bakom varje forskningssteg. Det sista kriteriet är möjlighet att 

styrka och konfirmera, vilket innebär att forskaren som håller i studien inte låter personliga 

åsikter eller tankar påverka studieobjektet eller resultatet av undersökningen. Vilket 

undersökningen har agerat i god tro, att jag som utför den här kandidatuppsatsen inte påverkar 

materialet, studiens resultat eller respondenternas svar under intervjuerna med egna åsikter och 

tankar. 

Äkthet har också kriterier som behöver uppfyllas. Det är en rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Enligt Bryman (2008) 

innebär det att forskaren ger en rättvis bild av studieobjektets olika åsikter och tankar samt ett 

sätt som bidrar med en djupare förståelse för den sociala positionen som individerna befinner 

sig i. Den här studien kommer därför förhoppningsvis att förmedla en förståelse över hur 

samhällsstrukturer kan påverka invånarna i samhället (Bryman, 2008). 

4.4 Etiska övervägande 
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Inom varje forskningsprojekt är det oerhört viktigt att överväga etiska aspekter. Det innebär att 

ta hänsyn till forskningsetiken som finns. Den här studien har förhållit sig till Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer inom den humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsetiska principer. 

Undersökningen har därför erhållit sig till de fyra grundläggande kraven vilket är information-

, samtycke-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjuerna påbörjades delgavs respondenten ett informationsbrev (se bilaga 1) enligt de 

forskningsetiska riktlinjerna. Sedan informerades hen om samtycket och studiens 

konfidentialitet, vilket är det Vetenskapliga rådets första krav att respondenten ska informeras 

innan intervjun påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002). Därför fick alla respondenter ta del av ett 

informationsbrev 48 timmar innan intervjuerna ägnade rum. Detta för att ge respondenterna en 

möjlighet att reflektera om sitt deltagande samt om studiens syfte. Ahrne och Svensson (2015) 

belyser den viktiga aspekten i forsknings rollen, att intervjuaren måste ta hänsyn till de etiska 

aspekterna innan man påbörjar själva intervjun (Ahrne & Svensson, 2015).  

Studien valde att därefter att återigen informera respondenterna om samtyckeskravet innan 

intervjun påbörjades. Respondenten delgavs information om att hen har möjligheten att avbryta 

intervjun när hen vill. Detta för att ta hänsyn till att respondenten kommer att diskutera 

information som handlar om kriminella handlingar i deras förflutna. Intervjuerna har därför 

behandlats med respekt, en hög grad av anonymitet och konfidentialitet. Det faller under det 

tredje kravet hos det Vetenskapliga rådet, att all information ska behandlas med en hög 

konfidentialitet (Kvale, S. & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att 

intervjupersonerna inte behöver berätta något som de inte vill eller något som kan misstolkas 

på något sätt, utan respondenten kommer att få berätta om sina erfarenheter utifrån sin egen 

vilja och förmåga. Därefter tog det et beslut med en omtanke kring hur intervjuerna ska formas, 

vilka frågor som ska ställas och var intervjun ska ske. Intervjufrågorna i intervjuguiden var 

formade som öppna frågor där respondenterna själva fick bestämma hur mycket information de 

vill delge, detta på grund av att fortfarande uppnå studiens syfte men även att respektera det 

som respondenterna delger. Varje intervjufråga har utformats med utgångspunkt i att få fatt i 

individens upplevelse och erfarenheter om att ha vuxit upp i ett utsatt bostadsområde. Inga 

frågor har därför handlat om en specifik handling eller ett händelseförlopp av respondentens 

kriminella agerande. En semistrukturell intervjuform valdes eftersom studien ville se 

respondenternas reaktioner och känslor när de besvarar frågorna innan intervjuaren fortsatte 

ställa följdfrågor under intervjun. Det valet gjordes för att undvika missförstånd mellan 

intervjuaren och respondenterna. Det har även givit respondenterna valet att välja när tillfället 
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för intervjun ska ske samt var de är mest bekväma att genomföra intervjun. Intervjuerna 

behandlar ett känsligt ämne och det ger respondenterna en känsla av bekvämlighet att delge 

information under intervjun. Men ämnet som diskuteras behöver även behandlas och ge 

respondenterna en hög anonymitet och konfidentialitet vilket ledde till att intervjuerna 

genomförts på enskilda och isolerade platser. 

Den sista riktlinjen inom det Vetenskapliga rådet är nyttjandekravet, som innebär att 

uppgifterna som delgavs för undersökningens syfte endast används för just denna 

kandidatuppsats. Därför kommer ingen information från uppsatsen att delges till något annat 

syfte eller icke vetenskapliga ändamål än för denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Kritisk Reflektion 

Ahrne och Svensson (2015) anser att intervjuerna är en ansedd metodologisk insamlings 

process. Där man kan få möjligheten att undersöka individers erfarenheter och reflektioner 

kring olika samhällsfenomen, vilket kan ge ett bredare perspektiv på individens upplevelser. 

Det som dock kan anses vara problematiskt med den här metoden är tolkningen av vad det 

sagda egentligen kan betyda. Det innebär att mycket kan bli en tolkningsfråga för forskaren. 

Ahrne och Svensson påpekar att respondenterna inte behöver agera efter det som de uttalat sig 

om i intervjun. Det kan innebära att en utsaga kan ha en viss betydelse för intervjuaren och en 

annan betydelse för individen som blir intervjuad, eller att tolkningen på något sätt påverkar 

hur den intervjuade individen vill bli sedd i samhället. Det kan leda till att respondenten som 

intervjuas kan uppge en viss information eftersom hen säger det som intervjuaren vill höra, eller 

att respondenten agerar efter hur hen tror att hen borde agera under utsatta omständigheter. 

Detta för att utveckla studiens kvalitet kan man därför välja att kombinera två olika 

insamlingsmetoder som exempelvis observationer och intervjuer. Det innebär att man får en 

möjlighet att se hur respondenten agerar utifrån frågan, det ger en bredare och ett mer komplett 

underlag kring ämnet man forskar om (Ahrne & Svensson, 2015). Metoden togs även i åtanke 

för denna studie, men eftersom den här kandidatuppsatsen faller under en viss tidsram valdes 

en insamlingsmetod för studiens undersökning. Hade studien däremot fått mer tid och resurser 

hade två insamlingsmetoder använts, vilket hade bestått av fokusgrupper och intervjuer. Det 

hade gett ett mer komplett underlag för analysen och ett bredare perspektiv på individens 

kollektiva identitetsformering under deras uppväxt 
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5. Analys och resultat 

I det här kapitlet kommer studiens resultat att analyseras och presenteras. Det transkriberade 

intervjumaterialet kommer att analyseras för att uppfylla studiens syfte och för att besvara 

undersökningens frågeställningar: I vilken utsträckning och i vilka sociala kontexter upplever 

unga vuxna som växt upp i utsatta bostadsområden och genomfört kriminella handlingar, 

stigma baserat på uppväxtort?, På vilket sätt har bakomliggande faktorer, såsom 

socioekonomiska och grupptillhörigheter, inverkat på de kriminella handlingar som dessa 

individer begått?. Frågeställningarna är utformade för att besvara studiens syfte som är att 

granska hur individer känsla av att ha vuxit upp i ett utsatt bostadsområde påverkat deras 

associationer till kriminella handlingar samt hur det påverkat individernas känsla av tillhörighet 

i olika sociala grupper.  

Analysarbetet kommer att delas upp utifrån tre avsnitt som utgör de teoretiska teman; individens 

självsyn, sociala gruppsammanhang och sociala möjligheter. De centrala teorierna kommer att 

appliceras i analysen för att ge en djupare förståelse av det transkriberade materialet. Analysen 

är indelad i tre avsnitt för att förenkla läsarens förståelse av det empiriska materialet. I 

kodningen av det transkriberade materialet framkom det ett återkommande mönster i 

respondenternas intervjuer. Detta har sedan kopplats till de centrala teorierna som kommer att 

appliceras i analysen för att skapa en tydlig bild för läsaren av det centralt återkommande 

mönstret som framkommer i respondenternas svar. Intervju materialet kommer att 

sammankopplas med de tre centrala teorierna och därav kan granskningen uppnå  studiens syfte.  

I det här avsnittet kommer citat från sex respondenter med olika erfarenheter och upplevelser 

att användas som utgångspunkt. De kommer att utförligt redogöras för att hjälpa till att tolka 

samband och mönster mellan respondenternas berättelser om hur deras uppväxt varit i utsatta 

områden i Stockholm. Citat kommer att användas utifrån det transkriberade intervjumaterialet 

för att applicera studiens teorier, samt hjälpa till att analysera och tolka materialet. Analysen 

kommer därefter att utgöra grunden i att förstå vilka bakomliggande faktorer som kan ha 

bidragit till respondenternas anknytning till kriminalitet i deras förflutna. Respondenternas 

namn kommer inte förekomma i intervju utdragen för att skydda respondenternas anonymitet 

på en hög nivå. Däremot kommer respondenterna beskrivas med siffror, ålder, kön och ort för 

att särskilja utdragen och för att underlätta läsningen av respondenternas berättelser.  
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5.1 Bostadsområdets stigma 

Individers självsyn är en del av deras socialisationsprocess som påbörjas redan vid en ung ålder, 

vilket påverkar individens identitetsformering och självuppfattning. Det är ett återkommande 

mönster som har förekommit i intervjumaterialet när en diskussion om självsyn uppstod. I den 

diskussionen talade respondenterna om sin självsyn baserad på hur andra såg eller uppfattade 

deras bostadsområde. Det som framstod i intervjuerna var respondenternas uppenbara 

medvetenhet om stigmat i deras bostadsområde. Denna medvetenhet som respondenterna haft 

sedan ung ålder har påverkat deras självuppfattning under deras uppväxt.  

Merton (1948) lägger vikt vid att en individs tro på något, hur sant eller falskt det kan vara, kan 

påverka individen. Detta leder till att det blir individens sanna verklighet. Mertons argument är 

att individen bedömer hur situationen kan ha en betydelse för dem. Sedan väljer individen att 

tilldela en betydelse till situationen och formar sitt agerande efter det (Merton, 1948). En individ 

kan utifrån sin omgivning få en uppfattning om att de socioekonomiska tillgångarna som finns 

i samhället inte är tillgängliga för en individ i ett utsatt område. Därför kan individen välja att 

tro på en falsk sanning som blir sann i deras kontexter, vilket innebär att de inte kan eller har 

rätt till ett arbete för att tjäna pengar. Det framgår i citatet nedanför att respondenten beskriver 

att hans agerande i situationen grundar sig i sanningen om att han är omgiven av brottslighet, 

vilket gör det mer tillgängligt än ett vanligt arbete. Vid frågan om respondenten upplever att 

området han vuxit upp i är en faktor till att han begått brott, svarar respondenten följande: 

Jag tror inte jag är ett resultat av vart jag växt upp men om man växer upp i ett område där 
det är svartmålat och flesta av ens vänner begår brott, jag tror de svårt att inte göra det. Det 
var inte som jag ansåg då att det fanns andra möjligheter att tjäna pengar. Det här var min 

verklighet och man får göra bästa av situationen man befann sig i liksom. 

– (Respondent 4, 27 år, man från Tensta) 

I det här citatet kan man se att respondenten talar om sin upplevelse och erfarenhet om hur han 

såg på sin omgivning. Inledningsvis erkänner respondenten att det inte är vart han vuxit upp 

som var den avgörande faktorn till varför han valde att begå brott, utan det är de stigma som 

området har förknippas med som kan ha haft en inverkan. Vidare förklarar han att människor i 

hans omkrets har begått brott. Trots det avslutar han meningen subtilt med att berätta att han 

gjorde sitt bästa för att hantera situationen. Det indikerar att plats har en agerande roll i 

individens identitetsformering eftersom faktorer som socioekonomi och stigma har en 

påverkan. 
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Enligt Merton (1948) handlar det om konstruktionen av hur vissa felaktiga uppfattningar kan 

leda till att påverka individens verklighet. Därav kan individens falska uppfattning eller tro 

definiera individens självuppfattning, som sedan kan resultera till en sann verklighet (Merton, 

1948). Respondenternas berättelser kan kopplas till Mertons teori. Uppfattningarna som 

respondenterna mötte när de lämnade sina områden påverkade deras självuppfattning. I 

majoriteten av respondenternas svar framkom det att de dolde sitt bostadsområde för att inte 

kategoriseras efter en stigmatiserad roll. Vidare i en diskussion om att respondenten någonsin 

valt att inte delge vart han bor i sociala interaktioner, svarar respondenten följande: 

Idag nej.. Men när jag va yngre, det kopplas till det jag sa innan, det va pinsamt. Jag ville 
inte säga att jag va ifrån Husby för jag ville inte att andra skulle ha en negativ uppfattning 
om mig. Jag kopplade det till min egen identitet man skämdes, därför sa jag inget för jag 
tänkte dem ser mig som ett kriminellt gatubarn från Husby. En förortsunge helt enkelt. 

-       (Respondent 6, 25 år, man från Husby) 

I respondentens svar belyser han hur en känsla av skam skapas på grund av individers 

stigmatiserade bostadsområde. Den här medvetenheten om att andra individer har en negativ 

uppfattning om deras område har en inverkan på individens agerande gentemot andra. Man kan 

se likheter i respondenternas svar. Respondent 6 beskriver en känsla av skam medan respondent 

1 beskriver en lik känsla som påminner om respondent 6. 

Nej jag ska förklara för dig. Grejen är när du ser på en annan persons ansiktsuttryck att de 
förväntar sig att du ska va dålig eller bråkig eller att du ska misslyckas i exempelvis skolan. 
Det skapar ett agg förstår du? Så då tänker man i sitt huvud. Hmm aja varför ens försöka. 

- (Respondent 2, 28 år, man från Tensta) 

Det man kan tolka utifrån respondent 2 citat är att den falska uppfattningen om invånare från 

ett utsatt område påverkar ungdomars självkänsla i exempelvis skolan. Känslor som skam och 

en dålig självkänsla hos individer från utsatta områden växer fram hos individer baserade på 

människors falska uppfattningar. Känslorna som formas kan ses som en produkt av negativitet 

hos individen, vilket påverkar individen till att inte försöka uppnå sin fulla potential. Den 

negativa förväntan som respondenten läser av på lärarens ansiktsuttryck blir deras verklighet. 

Agerandet hos respondenten kan därför kopplas till att återspegla en negativ förväntan. Detta 

är vad Merton (1948) förklarar i sin teori om den självuppfyllande profetian. Något som börjar 

som en felaktig definition kan sedan orsaka framkallandet av ett nytt beteende hos individen. I 
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det här fallet kan vi observera att respondent 6 och 2 citat har lett till känslor som skam och en 

dålig självsyn inom ett visst område. 

Asså om jag tänkte jag idag. Jag lärde känna folk efter gymnasiet. Som i dag har påverkat 
mig att studera. Jag kommer snart ha en universitetsexamen. Men då när jag umgicks i 
Husby, det var typ overkligt att jag skulle ens klara gymnasiet. Haha det gjorde jag inte 

heller. Jag va tvungen att läsa på mina gymnasiebetyg för att få upp mina betyg för att söka 
ett fast jobb sen efter ett tag insåg jag att jag kanske borde prova att söka till Universitet. Det 

beslutet kom ju också för att alla i min omgivning helt plötsligt skulle börja plugga. 

-       (Respondent 1, 27 år, kvinna från Husby) 

I citatet ovanför kan man se hur tankegången hos individen har förändrats. Individen har vuxit 

upp i ett utsatt bostadsområde där negativa uppfattningar om området har hjälpt till att forma 

individens självbild. Det som framkommer är att när individen hamnar i en ny social kontext 

utanför det utsatta området, förändras individens självuppfattning. Omgivningen har därför en 

stor betydelse för hur individen uppskattar sig själv. Individen tar avstånd från den tidigare 

uppfattning om att exempelvis en lyckad skolgång var ett overkligt mål. Den nya sociala 

kontexten individen hamnat i påverkar individen till att tro på att hon kan lyckas i skolan. Den 

självuppfyllande profetian som Merton (1948) lyfter, speglas igen i respondentens agerande 

men präglas i detta fall av en positiv kontext, eftersom individen inte endast möter negativa 

förväntningar och stigmatiseringar. 

5.2 Grupptillhörighet 

Ett annat återkommande mönster som kan ses i respondenternas berättelser, var hur de talade i 

formen om vi och dem. Det leder oss in i teorin som Tajfel (1978) och Turner (1975) myntat 

om in-group och out-group relationer. De beskriver individer som sociala varelser som 

organiserar sociala grupper (Tajfel, 1978; Turner, 1975 ). Man kan därav tolka att 

respondenterna talar om organiserade sociala grupper i citaten nedanför. Några av 

respondenterna talar medvetet om de sociala grupperna, medan andra talar omedvetet om dem. 

Utifrån deras upplevelser betonar respondenterna en in-group och out-group definition på hur 

de refererar till sig själva och andra. In-group relationen är den grupp som individer kan relatera 

till och out-group relationen är individens motsatta grupp. Relationerna som skapas i dessa 

grupper hjälper till att forma individers identitetsformering i en tidig ålder. Det är en viktig 

aspekt som måste tas i beaktande i analysen för att förstå hur påverkade respondenterna blir av 

kontexten i deras sociala omgivning. Det påverkar identitetsformering eftersom 



30 
 

självuppfattningen hos individen baseras på rollen som individen har i gruppen och hen agerar 

efter den. Det skapar en känsla av samhörighet hos individen och därför måste individen 

upprätthålla rollen för att ingå i gruppens vi känsla. Vid frågan om hur respondenten såg på sin 

sociala omgivning och sin sociala position under sin skolgång, svarar respondenten följande: 

Nej asså i skolan fanns ju vi och de rika barnen. Och grejen va stackarna hade aldrig gjort 
nått men de blev aldrig en del av oss eller vår grupp för att vi visste vart de kom ifrån, vad de 
hade och hur deras familjekonstellationer såg ut. Det var som att vi dömde de efter en konstig 

avundsjuka på att de hade saker som vi saknade. Vi behövde göra våra egna pengar för att 
köpa något som vi ville ha medan de bara behövde ringa pappa och fråga. 

-    (Respondent 6, 27 år, man från Tensta) 

Det som framgår i citatet ovanför är att respondenten pratar i en vi och de form. Respondenten 

beskriver socioekonomiska skillnader och rika barn blir de i samtalet och vi blir barnen som 

tillhörde en lägre socioekonomisk klass. En annan aspekt ur citatet som är viktigt att belysa är 

hur respondenten beskriver de rikare barnen. Barn med en högre socioekonomisk status blir i 

det här sammanhanget klassificerade som de endast på grund av att respondenten och gruppen 

som han kände en tillhörighet i visste saker om deras ekonomi, familjekonstellation samt vilket 

område de vuxit upp i. Det här citatet lyfter ämnet om in-group och out-group relationer men 

citatets utgångspunkt härstammar från ett motsatt håll än vad nedanstående citat kommer att 

göra. Respondenten lyfter i sin berättelse att negativa förväntningar och avundsjuka kan skapa 

en känsla av tillhörighet i en viss grupp, medan nedanstående citat diskuterar andras uppfattning 

av invånare från utsatta områden.  

Jaa jag tycker att de va lite som en kollektiv identitet, de va inte ofta vi gick utanför vårt 
område. Innan gick man i skolan där också, det kunde gå en hel vecka innan man lämnade sitt 
område för att åka någonstans. Men de sjuka är ju att folk hade ju fördomar emot oss, men vi 
hade fördomar mot dem med. Vi tänkte varför ska vi åka någonstans de kommer bara kolla 

ner på oss för att vi är ifrån Akalla. 

-    (Respondent 5, 26 år, man från Akalla) 

Det som respondent 5 belyser i det ovanstående citatet är en tydlig koppling till in-group och 

out-group relationen. Det citatet belyser är att vi och de-känslorna som uppstått i detta citat 

handlar om bostadsområdets stigma och den gemensamma känslan av utanförskap. 

Respondenten beskriver en känsla av en kollektiv identitet, vilket visar att han upprätthåller sin 

sociala roll i gruppen och på grund av den sociala rollen väljer att inte lämna sitt område. De 

blir individerna som lever utanför det utsatta området, den motsatta gruppen som stigmatiserat 
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bostadsområdet och invånarna som bor där. Den kollektiva identiteten som formats i in-group 

relationen drivs därmed av den gemensamma känslan av fördomar mot out-group relationen, 

samt känslan av att out-group relationen har fördomar om respondenten och medlemmarna i in-

group relationen. Respondenten beskriver hur relationen till in-group och out-group påverkat 

relationen till resten av samhället, vilket visar ett mönster i hur starkt ett band i en in-group 

relation kan vara. Det kan leda till att individen, för att upprätthålla sin sociala roll inte agerar 

endast efter sig själv, utan även efter medlemmarnas tankar och åsikter. Nedanstående citat ger 

oss en bredare förklaring på den sociala roll som medlemmarna har inom in-group relationen. 

Jag kan inte tala för alla de andra förorterna i Stockholm men jag kan berätta om mitt där 
jag växte upp vi såg det inte som vi begick brott. Utan de är mer vissa saker man behöver 

göra för att kunna få saker man vill ha i livet. Det va så jag lärde mig att allt fanns 
tillgängligt för mig med. Men det var så det var i våran förort vi behövde klara oss själva de 

va ingen som skulle kolla åt vårt håll. 

-    (Respondent 1, 27 årig, kvinna från Husby) 

Respondenten diskuterar i ovanstående citat ingående om in-group relationen i sitt 

bostadsområde. De utsatta områden som respondenten inte känner en relation till beskrivs i 

citatet som de andra även fast det finns likheter mellan olika utsatta områden, respondenten 

talar om andra områden med en out-group relation. Citatet belyser en viktig aspekt i in-group 

och out-group relationen som man måste förstå för att ha en möjlighet att applicera teorin. In-

group är den grupp som individen känner en tillhörighet till. Från en utomstående aspekt kan 

man misstolka detta och säga att alla utsatta bostadsområden delar en in-group relation. Den 

viktiga aspekten som citatet tar upp är att in-group relationen är anpassad efter vad individen 

känner en tillhörighet med och till. Den sociala rollen individen agerar efter är formad efter 

relationen till gruppen vilket respondenten belyser genom att bekräfta att deras uppfattning av 

kriminella handlingar inte var att begå brott. Även fast respondentens agerande bryter 

fastställda lagar i samhället agerar individen efter den sociala rollen. Respondenten beskriver 

att hon inte endast agerat utifrån sig själv utan att hon agerat efter hur in-group relationen i 

bostadsområdet uppgav att de skulle agera. Respondenter har därigenom agerat efter att 

upprätthålla sin sociala roll i gruppen. Citatet som nu efterföljer stycket handlar om hur in-

group och out-group relationer kan skapas i en känsla av utanförskap och stigmatisering av 

områden i samhället. Det är en viktig aspekt i analysen vilket kommer hjälpa oss förstå hur 

stigmatiseringen har påverkat unga vuxnas identitetsformering under uppväxten. 
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Jaa jag känner det, jag kan säga att jag dömdes till en månads fängelse för att de dömde mig 
efter vart jag kom ifrån och mina vänner.. När jag satt på min rättegång, och dem sa att 

de inte var rädda för mig utan dem var rädda för mitt sociala umgänge eftersom de visste 
vart jag kom ifrån. I domen uttrycker dem att vart jag kom ifrån och vart mina vänner 

kom ifrån var en av grunderna till varför brottet var så grovt att ett fängelsestraff 
behövdes.  De sa till och med på rättegången de hade sett oss umgås i Husby flera 

gånger. Man ba vadå får vi inte umgås i vår egna förort eller? Helt sjukt.  

-       (Respondent 1, 27 årig, kvinna från Husby) 

Citatet ovanför påvisar återigen ett mönster om hur stigmat uppfattas som en verklighetsbaserad 

föreställning. Stigmatiseringen av bostadsområdet syns i det ovanstående citatet och 

framkommer när respondenten talar. De blir out-group relationen som har stigmatiserat området 

samt lever efter att stigmat stämmer överens med invånarna i bostadsområdet. Vi blir invånarna 

i bostadsområdet som blir negativt stereotypiserade på grund av det rådande stigmat om 

bostadsområdet i samhället. Out-group relationen har efter det respondenten delgivit, agerat 

och dömt respondenten efter det rådande stigmat som finns i samhället. Respondenten och 

hennes in-group medlemmar lever i en gemenskap av att bli orättvist behandlade och rättar sig 

i samhället efter det stigma som det utsatta bostadsområdet har. Föreställningen om att vi och 

de är en fastställd samhällsstruktur kan sätta sig fast i respondentens uppfattning om samhället 

just på grund av ovanstående grunder, att respondenten blivit dömd till en månads fängelse 

baserat på hennes in-group relation samt stigmat som hennes bostadsområde har. Den sociala 

rollen som respondenten agerar efter i sin in-group relation är kopplat till bostadsområdets 

stigma och hur out-group relationen ser och bedömer invånarna efter stigmat. 

5.3 Socioekonomisk bakgrund och etnicitet 

Nagels (1994) och Anthias (2002) teori om etniska relationer fokuserar på att etnicitet är en 

social position för individen. Den kommer här att användas i relation till teorin om in-group 

och out-group relationen. Detta eftersom individens religion, språk och kultur kan ses som en 

del av etniska relationer vilket påverkar individens sociala position i samhället. Den sociala 

positionen påverkas eftersom individen i det här sammanhanget känner en känsla av tillhörighet 

i samspel med andra som har liknande ursprung, språk, kultur eller religion ( Anthias, 2002; 

Nagel,1994 ). Teorin bidrar till analysen om in-group och out-group relationen eftersom etniska 

relationer kan ses som en bakomliggande faktor i hur och varför individer upplever utanförskap 

i samhället. Etnicitet behöver inte kopplas till en speciell plats, utan det handlar om att individen 

vill ha en känsla av tillhörighet i den sociala kontexten i den etniska hierarkin. Individens egen 
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självuppfattning av sin etniska relation skapar innebörden av etniciteten. Det gör den till en 

dominerande faktor i skapandet av en kollektiv identitet, vilket härstammar från att individerna 

har en delad kultur (Anthias, 2002). Följande citat är utvalda för att öppna diskursen om att 

etnicitet är en faktor som påverkar individens erfarenheter och upplevelser av utanförskap i 

samhället. De kommer även lyfta om individens etniska relation har spelat en roll i att förstärka 

känslan av tillhörighet i individens in-group och out-group relationer. 

Jag tänkte väl, att de va blandat vi svenskar hade en förälder våra singelmammor och 
blattarna hade oftast två föräldrar. Allt handlade ju om pengar vad alla tjänade. Vi flyttade ju 
dit för att min mamma skilde sig ifrån min pappa, de va allt hon hade råd med. Mina vänners 
i områdets föräldrar blattar och svenskar de flesta gick på bidrag.  Vi alla kände varandra, 
de va en gemenskap i området. Alla hjälpte varandra typ. Jag vet inte vad jag ska säga de 

tjänade mer på soc bidrag än vad de tjänade på att arbeta. Jobben som de blev erbjudna gav 
de asdålig lön.. Så det var liksom inte ens värt att försöka. 

 

-    (Respondent 2, 28 årig, man från Tensta) 

Det som kan tolkas från respondentens svar kan återkopplas till Anthias (2002) teori om den 

etniska hierarkin i samhället. Respondenten visar i citatet en känsla av gemenskap i sitt 

bostadsområde och i sin in-group relation. Etniciteten formas av den delade kulturen som finns 

i bostadsområdet och påverkas inte av moderlandet som han är född i. Genom sociala 

interaktioner i bostadsområdet har individen format och konstruerat en egen självuppfattad 

kultur som baserats på individens erfarenheter och upplevelser i de sociala interaktionerna. In-

group relationen blir stark eftersom individens sociala roll och känsla av tillhörighet baseras på 

en gemensam kultur som formats under individens identitetsformering under uppväxten. I 

ovanstående citat lyfter respondenten kulturen som en bärande roll i de sociala interaktionerna. 

Moderlandet lyfts endast i en mening, vilket endast framhävs för att individen identifierar sig 

med landet för att han är född här inte för att han känner en tillhörighet till sitt ursprung.  Den 

kulturen som respondenten är en del av framhäver känslan av tillhörigheten som respondenten 

känner i område. I nedanstående citat används samma frågeställning till en respondent med ett 

annat ursprung. Det som kommer att framhävas i citatet är att ett liknande svarsmönster har 

visat sig hos respondenterna.  

Hmm… Asså när man va yngre trodde man allting handlade om att man va invandrare, att 
det va därför man inte fick de jobben man ville ha eftersom jag inte hette Svensson i 

efternamn eller att det berodde på att man bodde ute i förorten. Men ärligt.. Mina svenska 
vänner hade det svårt också, de flesta kom från brutna hem. Vilket vi alla förstod, förstår du ? 

Det spelade ingen roll om du va invandrare eller svensk, du va en förortsunge i slut ändan. 
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- (Respondent 4, 27 år, man från Tensta) 

I ovanstående citat kan man se att respondenten i en ung ålder baserade sin känsla av tillhörighet 

i en in-group relation som baseras på ursprung. In-group relationen blev invandrarna och out-

group relationen blev svenskarna. Under uppväxten förändrades respondentens sociala roll, 

känslan av tillhörighet baserades då på kulturen som formats i bostadsområdet istället. In-group 

relationen blev nu invånarna i det utsatta området och out-group relationen blev resten av 

samhället. Efter att respondenten fått en tid att reflektera över utanförskapet kopplade 

respondenten sin upplevelse av utanförskap och känsla av tillhörighet till en annan aspekt. Det 

resulterade i att respondentens sociala roll agerade efter bostadsområdets rådande stigma. 

Respondenten fick en insikt i att vänner oavsett ursprung hade det jobbigt med att söka och få 

ett arbete och insåg att deras delade kultur var den avgörande faktorn, inte ursprunget. I 

nedanstående citat kommer respondenten delge en annan upplevelse av hur etniska relationer 

har påverkat hans känsla av tillhörighet och upplevelsen av utanförskap i samhället. 

Självklart… där jag växte upp de va mer invandrare än svenskar det fann kanske några 
stycken, det va svårt för dem med säkert... men för oss var det värre. Tror du någon ville 

anställa oss med utländska namn. Våra föräldrar hade det svårt med pengar och språket men 
de hade varandra i förorten, vi va som en stor familj vi förstod varandra iallafall även fast 

några inte kunde svenska.  

- (Respondent 6, 25 år, man från Husby) 

I citatet ovanför lyfter respondenten att det etniska ursprunget har en bärande roll i upplevelsen 

av utanförskap och känslan av tillhörighet i in-group relationen, vilket skiljer sig från de två 

tidigare citaten som presenteras kopplat till teorin om etniska relationer. Respondenten 

beskriver en in-group relation där agerandet och beteendet kopplas till respondentens ursprung 

och modersmål. Vikten av dialoger med andra i den sociala interaktionen lyfts som en viktig 

aspekt i känslan av tillhörighet, samt känslan av att ha ett namn med utländskt påbrå. Den 

motsatta out-group relationen blir svenskarna och in-group relationen blir invånarna i 

bostadsområdet som delar samma kultur, språk och moderland. Utanförskapet baseras därav på 

den etniska relationens uppbyggnad i den sociala kontexten i samhället. Respondentens sociala 

position blir präglad av upplevelsen av utanförskap, eftersom Sverige och svenska individer 

kopplas till motsatsen av respondentens in-group relation, vilket gör att respondenten agerar 

därefter.  
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5.4 Summering av resultat 

Utgångspunkten har varit att applicera de teoretiska ramverken på det empiriska materialet för 

att skapa en djupare förståelse för individernas erfarenheter och upplevelser kring ämnet. Detta 

för att besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Teorierna som använts är 

Merton (1948) teori om självuppfyllande profetia, Tajfel (1978) och Turners (1975) social 

identity theory om in-group och out-group relationer samt Nagel (1994) och Anthias (2002) 

studier om etniska relationer. Det som har presenterat är mönster i intervjudeltagarnas 

upplevelser och reflektioner kring deras sociala interaktioner, deras sociala omgivning, deras 

självuppfattning och självsyn baserade på andras perspektiv, samt hur deras syn på etnicitet och 

utanförskap kan agera som en bakomliggande faktor.  

Min analys visar att individers självuppfattning härstammar från utomståendes uppfattning och 

stigman kring deras bostadsområde samt invånarna som bor där. Det har lett till att individernas 

agerande är en reaktion gentemot andra individers uppfattning. Invånarna känner en vilja att 

inte förknippas med stigmat, men agerar ändå efter uppfattningen som andra har om dem. 

Individerna agerar efter stigmat eftersom de inte hade andra möjligheter eller resurser till 

utveckling. Detta påverkar förekomsten av in-group och out-group relationer eftersom 

individerna känner ett utanförskap i samhället. Men samtidigt känner individerna en stark 

tillhörighet till sin in-group relation, vilket förstärker deras sociala roll och även positionen de 

agerar efter i relationen. Det återkommande mönstret i analysen som undersökningen 

presenterat är den lägre socioekonomiska positionen som intervjudeltagarna delar. In-group 

relationen gav deltagarna möjligheten att utveckla ett annorlunda sätt för att bidra till sina 

ekonomiska resurser. De ekonomiska bristerna i respondenternas bostadsområde har påverkat 

individen att i en social interaktion i utanförskap utveckla en norm som skiljer sig från resten 

av samhället att kriminella handlingar inte ses som något kriminellt, utan det är en resurs för att 

få pengar. 

I alla ovanstående citat kan man läsa om det återkommande temat om stigma, etnicitet, ekonomi 

och verklighetsuppfattning, samt hur dessa olika aspekter hjälpt till att skapa in-group och out-

group relationer hos individer i samhället. Det har hjälpt till att påverka ungdomars 

identitetsformering och självsyn vid en väldigt ung ålder. Det har även skapat en känsla av 

utanförskap, vilket har lett individerna till att vidareutveckla in-group relationer för att 

möjligtvis känna en känsla av tillhörighet och sammanhang i samhället. Respondenterna har 

därför valt relationer där de har en liknande uppfattning som de andra, men det framkommer 
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även att respondenterna utformat sin sociala roll till att agera efter det in-group relationen anser 

om out-group relationen, och inte endast efter sitt eget tycke för att behålla sin sociala roll i 

gruppen. 
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6. Slutdiskussion  

Den här undersökningens syfte var att undersöka hur individers identitetsformering påverkats 

av individers känsla av tillhörighet inom olika sociala kontexter, samt hur och vilka 

bakomliggande faktorer som påverkat individernas sociala livsval som lett dem till att 

associeras med kriminella handlingar. Genom att analysera bakomliggande faktorer som 

bidragit till individens tidigare kriminella handlingar kan vi se hur aktörernas 

identitetsformering påverkats under uppväxten. Det har uppnåtts genom att undersökningen har 

granskat utvalda respondenters erfarenheter och upplevelser kring studiens ämne. Detta för att 

försöka finna vilka faktorer som enligt respondenterna har påverkat deras livsval kring 

kriminella handlingar. Den här undersökningens ändamål var att fylla kunskapsluckan om 

individers återkommande mönster utifrån deras sociala position. Det kan påverka individers 

livsval och möjligheter i utsatta bostadsområden. Studien kommer att bidra med kunskap om 

individers upplevelser av det kollektiva missnöjet och besvikelsen på de statliga insatserna som 

bidragit till segregationen i samhället, vilket Schierup et al. (2014) granskat i sin undersökning. 

Resultatet av studien har visat att en gemensam faktor till individernas livsval kring kriminella 

handlingar är baserade på respondenternas socioekonomiska situation samt deras begränsade 

möjligheter och resurser i omgivningen. En återkommande faktor i respondenternas svar var 

deras medvetenhet kring det rådande stigmat i det utsatta bostadsområdet. Stigmat som 

individerna förknippades med påverkade deras beteende och agerande, vilket resulterade i att 

individen uppfyllde uppfattningen som andra aktörer hade kring invånarna från utsatta 

bostadsområden. Det kan liknas med Meads (1976) tankar kring att individen agerar och beter 

sig efter sin sociala grupp även om hen är medveten om det gemensamma samhällets normer 

(Mead, 1976). I den här undersökningen kan man se att den självuppfyllande profetian är ett 

återkommande mönster i individens agerande, vilket även kan knytas till deras kriminella 

handlingar. Man kan därför se en koppling mellan individens medvetenhet och det fastställda 

stigmat. Även om individen inte vill förknippas med stigmat uppfyller individen det rådande 

stigmat, eftersom individens känsla av tillhörighet i utanförskapet påverkar individen att agera 

efter andras uppfattningar.  

In-group och out-group relationer blev en central teori i undersökningen. Under kodnings 

processen av det empiriska materialet framkom en sammankopplade faktor, att den sociala 

interaktionen var en bärande del i många av respondenternas svar. Schierup et al. (2014) studie 

om invånarnas missnöje inom segregerade områden lyfter aspekten om det kollektiva missnöjet 

i samhället som resulterade i flera uppror år 2009. Den kollektiva identiteten återspeglas i denna 
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undersökning där det kollektiva jaget symboliserar en tillhörighet i in-group relationen som 

baseras på en gemensam uppfattning. Det kan man även se i Goffmans (2014) undersökning 

om den sociala relationens kontext, där man ser hur sociala relationer stärks genom sociala 

handlingar (Goffman, 2014; Schierup, Ålund & Kings, 2014). Det kan även återkopplas till 

respondenternas kriminella handlingar. Respondenterna beskriver handlingarna som en akt i att 

ta hand om varandra och sig själva, vilket förstärker den sociala relationen i bostadsområdet.  

Känslan av tillhörighet spelade en aktiv roll i aktörernas identitetsformering och självsyn. Dock 

framkom det även att ett internt stigma skapades i in-group relationen gentemot out-group 

relationen. Stigmat skapades ur en avundsjuka på den motsatta gruppen eftersom medlemmarna 

ansåg att out-group relationen hade andra möjligheter, förutsättningar och resurser i samhället. 

Undersökningen om etniska relationer användes för att öppna upp för en djupare tolkning av 

in-group och out-group relationen. Bunar (2010) lyfter den etniska dimensionen i sin forskning. 

Han diskuterar om segregerade områden samt hur placeringen av nyanlända individer 

påverkade dessa områden. Han menar att det påverkade samhället i att utveckla ett ingrott 

stigma hos invånarna om att bostadsområdet var ett “ghetto” (Bunar, 2010). I den här 

undersökningen om etnicitet och etniska relationer svarade majoriteten av respondenterna att 

deras etniska relation baserades på en kulturell kollektiv identitet som formats i det utsatta 

bostadsområdet. Ett fåtal av respondenterna ansåg att det nationella ursprunget låg till grund 

för deras etniska relation i in-group medlemskapet. Etnisk tillhörighet kopplat till nationellt 

ursprung sågs tidigare som en faktor till skapandet av in-group relationer i utsatta områden. 

Men det som framkommer i respondenternas utsagor är att majoriteten idag formar en känsla 

av tillhörighet baserad på en gemensam kulturell identitet som skapats i bostadsområdet. 

Individerna skapar den kulturella identiteten efter stigmat som finns om det segregerade 

bostadsområdet i samhället. Det ger individerna en känsla av gemenskap i utanförskapet. Därför 

kommer den här undersökningen inte att basera etniska relationen baserade på nationalitets 

aspekten utan den kommer att baseras på individers sociala gemenskap samt skapandet av 

kulturella identiteter i sina bostadsområden. 

Studiens resultat visar att individers kollektiva sociala gemenskap i utanförskapet skapar en 

känsla av grupptillhörighet vilket inverkar i individens identitetsformering. Den 

socioekonomiska positionen som finns i utsatta bostadsområden utgör grunden för individernas 

skapande av gruppkonstellationer och positionen som individen får i gruppen påverkar 

individens självkänsla samt formandet av sin egen identitet parallellt med gruppens 

gemensamma åsikter. Den socioekonomiska positionen som bostadsområdet befinner sig i 
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påverkar individens förutsättningar vilket enligt respondenter i den här studien medför en känsla 

rättfärdighet i att utföra kriminella handlingar. De förklaras genomlöpande i respondenternas 

svar att den socioekonomiska faktorn är avgörande till varför respondenter har valt att 

genomföra kriminella handlingar i ung ålder. Det rättfärdigas i gruppkonstellationen genom den 

gemensamma känslan av samhällets brist på insatser för att främja ungdomarnas möjligheter 

till arbete och utbildning. Därav besvaras studiens frågeställningar genom att respondenternas 

upplevelser och erfarenheter i olika sociala kontexter påverkat deras uppväxt i samhället 

eftersom känslan av tillhörighet i gruppkonstellationerna hjälp till att forma individens identitet 

och syn på samhället i stort. Studien lyfter även de bakomliggande faktorerna som bidragit till 

respondenternas sociala livsval som gjort att de tidigare har associerats med kriminella 

handlingar. Den socioekonomiska faktorn lyfts som en central del i att ha bidragit till 

uppkomsten av kriminella handlingar i gruppkonstellationerna som individerna känt en 

tillhörighet inom i det utsatta bostadsområdet.  

6.1 Framtida forskningar/Kritisk reflektion 

Den kritiska reflektionen över undersökningens metod handlar dels om hur valet av 

insamlingsprocess, samt tidsbegränsningar och urval påverkat undersökningen men även hur 

den rådande pandemin med covid-19 påverkat insamlingen av materialet.  

Undersökningens metod är att endast använda sig av intervjuer som en strategi i 

insamlingsproceduren, men hade forskaren valt att använda både individuella intervjuer samt 

fokusgrupper hade man haft en möjlighet att fördjupa sig i intervjufrågorna och diskussionerna 

kring dem. Det hade även gett studien ett bredare empiriskt material kring respondenternas 

erfarenheter genom att de själva i diskussion med andra med liknande erfarenheter haft 

möjlighet att fördjupa sig i ämnen som forskaren inte har egna erfarenheter inom. Det hade även 

lyft möjligheten att inte endast lyfta respondenternas individuella talan kring en intervjufråga 

utan alla respondenter hade haft möjlighet att svara på en och samma fråga samtidigt. Forskaren 

hade då kunnat ställa respondenternas svar i relation till varandra och fördjupa sig i diverse 

oenigheter som i sådana fall kan uppstå. Fokusgrupperna gick inte att genomföra på grund av 

forskarens tidsbrist samt de rådande omständigheterna i samhället idag med  covid-19. En 

reflektion var att genomföra fokusgrupperna digitalt, vilket blev svårt eftersom studien 

behandlar ett känsligt ämne. Respondenternas anonymitet var därför en avgörande faktor till 

uteslutningen av fokusgrupperna för att inte röja identiteten för respondenterna. Urvalet blev 

även påverkat av tidsbristen och därför är inte könsfördelningen jämn i undersökningen. Det är 
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sex respondenter i studien varav en av dem är en kvinna och resten är män, det utgör en svaghet 

i det empiriska materialet eftersom det inte blev en jämn könsfördelning. Respondenternas 

emotionella insikt kring deras känslor om den sociala interaktionen med aktörer från högre 

sociala positioner framkom i undersökningen. Med tanke på både tidsbrist och ekonomisk brist 

hann den här studien inte undersöka de emotionella känslorna. Det kan ha varit en 

bakomliggande faktor som påverkat som påverkat individernas livsval baserat på 

omständigheterna i deras bostadsområden. Studiens största begränsningar har varit att fokus 

och tid till största del handlat om att undersöka in-group relationerna och det kollektiva 

missnöjet som individerna känner. Det gav inte studien tillräckligt med tid för att undersöka hur 

out-group relationens tankar kring de utsatta bostadsområdena var. Det hade gett studien en 

jämnare och ett mer utförligt underlag till analysen om stigman samt om uppfattningen om 

invånarna i utsatta bostadsområden i Stockholm. Det hade även gett forskaren en möjlighet att 

ställa svaren från in-group och out-group mot varandra i analysen. 

Undersökningen har lyft individers emotionella insikt om känslor samt vilken inverkan det har 

haft på aktörernas beteenden och agerande inom sociala konstruktioner. Det har medfört 

reflektioner kring hur olika faktorer har påverkat individerna i hur de agerar gentemot sitt 

utanförskap samt framkallat nya känslor och handlingar. Ett förslag som kan tillämpas i 

framtida forskningar är hur individer hanterar den nya emotionella aspekten av deras handlingar 

till utanförskapet, vilket sedan påverkar deras beteende gentemot situationer i utsatta 

bostadsområden. Det innebär att framtida undersökningar kan granska individers 

förhållningssätt till normer och fastställda strukturer som skapats inom samhällsmönstret. Det 

kan innefatta en analys av de olika normer och värdesystem som existerar inom ett segregerat 

bostadsområde och det kan sedan jämföras med områden med högre socioekonomiska resurser. 

Det kan leda till att studien undersöker om normerna är baserade på området eller om dem väljs 

inom den kollektiva gemenskapen i grupptillhörigheten. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

Uppsala Universitet,  

Sociologiska institutionen 

 

Informationsbrev för intervjustudie 

Hej! 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete vid Sociologiska institutionen vid 

Uppsala Universitet. Examensarbetet undersöker vad som har påverkat unga vuxnas identitets 

formering när dem har växt upp i förortsområden i Stockholmstad. Studiens syfte är att utifrån 

intervjupersonernas erfarenheter skaffa kunskap om hur uppväxten i det specifika 

bostadsområdet kan påverka unga vuxnas olika livsval. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som en ungvuxen som du har växt upp i ett så kallat förorts 

område i Stockholm. Du kommer därför kunna bidra med erfarenheter och kunskap om vad 

som har påverkat din identitetsformering under uppväxten. Detta är en semi-strukturerad 

intervjustudie du kommer att kunna berätta fritt inom ramen för intervjutemat. Intervjun komma 

att spelas med ditt samtycke. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Materialet kommer vidare att 

analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Jasmin Salaki 

Student 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 073-XXXXXXX 

Handledare: 

Dr. Minoo Alinia  
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Bilaga 2 Intervjuguide  
Del 1 

- Anser du att det område du har växt upp i har påverkat dina valmöjligheter dvs skola, 

umgänge, sociala grupper m.m. ? På vilket sätt har det påverkat dig? 

- Vad tror du andra personers åsikter eller syn är på ditt bostadsområde eller 

människorna som bor där ? 

- Har du någonsin upplevat att när du är exempel på arbetsintervju, middag eller dejt att 

du behöver ge en extra förklaring till vart du bor i Stockholm stad för att undvika att 

bli stereotyperad ? 

- Har du någonsin valt att inte berätta om var du bor? Om ja, förklara varför? 

- Har andras åsikter om ditt bostadsområde påverkat din syn på vem du är som person ? 

- Vad anser du att Sveriges regering kan bidra för insatser för att förbättra situationen 

som befinner sig i ditt bostadsområde ? 

- Har du någonsin upplevt diskriminering eller blivit orättvist behandlad beroende på 

vart du kommer ifrån ? Dvs att du är från ett viss förort och behandlats efter det ? 

- Har du reflekterat över att den socioekonomiska statusen ditt bostadsområde har 

någonsin har påverkat dina olika livsval samt din relation till samhället i stort? 

Del två  

- Har du någonsin reflekterat över varför dina nära vänner och deras familjer bor i en 

viss ort ?  

- Har din sociala omgivning påverkat din syn på din omgivning? 

- Vad får enligt dig människor att begå brott ? Eller är det vissa omständigheter som 

lockar eller driver individer till att begå brott ? Vad är dessa omständigheter ? 

- Tycker du att brotten som du har begått är ett resultat av vart du har växt upp 

någonstans ? 

- Anser du att begå brott hjälpte dig uppnå dina mål istället för att arbeta eller studera ? 

- Känner du att brottsligheten var mer tillgänglig än att försöka söka till arbeten utanför 

din ort ?  

- Ser du dig själv som en kriminell ?  

- Har du någonsin tänkt att om du bodde i ett bättre bostadsområde att du hade haft 

andra valmöjligheter i samhället ?  
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