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Sammanfattning 

 

Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet 

med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk 

bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare är en aspekt som 

behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till boendesegregationen. 

Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant att undersöka vilka 

faktorer som bidragit till integration i samhället. De teoretiska utgångspunkter som använts i 

denna uppsats är Erving Goffmans teori om stigma som ligger till grund för Loïc Wacquants 

teori om territoriell stigmatisering och Bourdieus teori om det sociala rummet. Uppsatsen är 

baserad på semistrukturerade intervjuer, sammanlagt är det tio intervjuer som har 

genomförts. Resultat och analys kapitlet presenterar datamaterialet i form av fem teman, det 

första temat är att ett politiskt spel. Det andra temat är tillhörighet gentemot segregerade 

bostadsområden, det tredje temat är uppdelning vi invandrare och de svenskarna. Därtill är 

det fjärde temat stämpling och fördomar som exkluderar invandrare från det svenska 

samhället och slutligen är det sista temat känsla av utanförskap. Detta för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. I den avslutande diskussionen presenteras en sammanfattning av 

uppsatsen, men även diskuteras boendesegregation i förhållande till det framtagna resultatet. 

 

 

Nyckelord: boendesegregation, utanförskap, tillhörighet  
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1. Inledning  

Det finns en explicit skildring i de svenska storstäderna som utmärker sig genom att 

majoritetssamhället- och minoritetssamhället lever i olika fysiska världar. Enligt OECD: 

index över boendesegregation är Sverige det land som hamnar högst upp på listan och anses 

vara ett av det mest segregerade länder i Europa (Global Reporting 2021). Det sociala 

fenomenet boendesegregation är en rumslig sortering som baseras på inkomst, etnicitet (etnisk 

bakgrund), födelseland, religion och språk, men även finns det ett tydligt samband mellan 

etnicitet och ekonomisk segregation (Urban 2018). Utrikes födda eller individer med utländsk 

bakgrund blir placerade i “invandrartäta bostadsområden”, medan inrikes födda bosätter sig i 

områden med högre inkomst. Bostadssegregation förekommer främst i storstäder där varje 

kommun endast erhåller ett begränsat antal flyktingar som de sedan väljer att placera i 

invandrartäta områden (utmärkande för dessa områden är en hög koncentration av 

minoritetsgrupper) (Urban 2018). Det kan därmed finnas olika orsaker till att människor 

bestämmer sig för att frivilligt eller ofrivilligt bosätta sig geografiskt efter sin etniska 

bakgrund. Det som tidigare nämnts är den ofrivilliga vägen (kommunal placering), 

följaktligen är den frivilliga vägen baserad på tillhörighet och gemenskap (Aldén, 

Hammarstedt 2016).  

 

I en årsrapport utgiven av myndigheten delegation mot segregation (2021) framgår det att 

segregationen i Sverige ökat med 50–60% under år 2018 i jämförelse med genomsnitts nivån 

under 1990-talet. Denna ökning har främst inträffat bland låginkomsttagare som bor 

segregerat från höginkomsttagare (Delegation mot segregation, 2021:5–6, 9–10). Även har en 

statlig utredning som undersökt den segregerande integrationen visat på att invandrare i 

Sverige tvingas bosätta sig i vissa stadsdelar/områden som är förknippade med arbetslöshet 

och utanförskap (Global Reporting, 2021). Befolkningen i dessa områden utmärker sig av 

mindre ekonomiska resurser. Individer med högre ekonomiska resurser väljer de “finare” 

områdena, enligt Chicagoskolans socialekologi är det en naturlig konsekvens av konkurrens 

och anpassning till samhällets naturlagar (Lilja & Pemer 2010).  

 

Till följd av de invandrartäta bostadsområdena sker en stämpling för dess invånare i och med 

att arbetslöshet går hand i hand med fattigdom. Denna stämpling eller stigmatisering grundar 

sig i majoritetsbefolkningens negativa mentala föreställningar kring “utsatta områden” och är 

därmed betydelsefulla för att skapa en exkluderande situation. Detta inkluderar även externa 
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aktörers perspektiv såsom polis, politiker, media och arbetsgivare, vilket påverkar individens 

möjligheter i samhället (Kölegård Stjärne m.fl. 2007). Individer som är bosatta i området kan 

påverkas genom utbildning, inkomst och placeringen i arbetsmarknaden (Delegation mot 

segregation 2021).   

Tidigare forskning diskuterar även stigmatisering, grannskapseffekter, geografisk 

koncentration av fattigdom, vilket har en negativ påverkan på människors livschanser. Men 

även på möjligheter till utbildning, arbete och politisk aktivitet. Däremot kan 

grannskapseffekter även vara positiva, ett område med många resursstarka välutbildade 

höginkomsttagare gynnar individens livschanser. Dessutom gynnar det områdets sociala 

karaktär och utvecklingspotential. Detta leder till att det behöver ske en blandning mellan 

svenskar och invandrare i de olika områdena för att det därmed ska integreras i samhället och 

få lika möjligheter till inkludering, utbildning och tillhörighet (Lilja & Pemer 2010).   

 

1.1 Syftet  

Människor som bor i Stockholmsförorter anses i de flesta fallen vara orsaken till segregation 

problemet. Det är en vanlig övertygelse att dessa människor självmant medverkat till de 

segregationsmönster som existerar i dagsläget. Det som därmed inte uppmärksammas är andra 

individers val och som kan ha orsakat detta sociala fenomen. Boendesegregation leder till 

avskiljning mellan olika grupper i samhället och som i sin tur kan skapa isolering och 

utanförskap. Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur unga 

vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. 

Ytterligare är en aspekt som behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande 

till boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det 

intressant att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i samhället. Ytterligare är 

det väsentligt att uppmärksamma att denna uppsats enbart behandlar fenomenet 

boendesegregation som sammanhang och fokuserar därmed inte på kausalitet mellan 

boendesegregation och utanförskap.  

 

1.2 Frågeställning: 

  

● Vilken inverkan har boendesegregationen på unga vuxna med en turkisk och iransk 

bakgrund i Stockholmsförorter?  
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● Vilka mekanismer ligger bakom känslan av utanförskap hos unga vuxna med en 

turkisk och iransk bakgrund som bor i Stockholmsförorter?  

 

1.3 Disposition  

Dispositionen i denna uppsats består av sex kapitel, det första kapitlet omfattar inledning, 

syfte och frågeställning. Fortsättningsvis omfattar det andra kapitlet tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter, vilket är Bourdieus teori om det sociala rummet, Erving Goffmans 

teori om stigma som används för att förklara Loïc Wacquants teori om territoriell 

stigmatisering. Vidare behandlar det tredje kapitlet kvalitativ metodansats (i denna studie har 

författarna använts sig av en fenomenologisk metodansats). Det redogörs även i detta kapitel 

för metodval, urval, avgränsningar, validitet och reliabilitet, analysmetoden och etiska 

överväganden. Därefter introduceras resultat av det empiriska materialet, men även ett 

kodningsschema och de olika teman som framkommit under transkribering. Det som även 

finns inkluderat i detta kapitel är citat ur det transkriberade materialet, detta eftersom det 

effektiviserar vägen till analysen. Fortsättningsvis följer ett analyskapitel som grundar sig i 

studiens två frågeställningar. Analysen kopplas till tidigare forskning och de två teorierna som 

tidigare nämnts. Uppsatsen avslutas med det sjätte kapitlet som i sin tur är en avslutande 

diskussion, vilket binder samman uppsatsens alla delar med en kort sammanfattning och 

presentation av slutsatserna. Men även redovisas förslag på vidare forskning inom området.    

 

2. Tidigare forskning   

I detta kapitel presenteras inledningsvis tidigare forskning gällande begreppet 

boendesegregation som är kärnan i denna uppsats. Syftet med denna undersökning är att 

skapa en större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar 

boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare är en aspekt som behandlas unga 

vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till boendesegregationen. Om utanförskap 

“känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant att undersöka vilka faktorer som 

bidragit till integration i samhället. Sedan introduceras grannskapseffekter som uppstår i 

förhållandet till fenomenet boendesegregation och som förklarar konsekvenser som kan 
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uppstå för befolkningen i förortsområden. Avslutningsvis redogörs det för begreppet 

utanförskap som kan uppstå för individer bosatta i Stockholmsförorter. 

 

2.1 Bostadssegregation 

Urban (2015) definierar boendesegregation som en geografisk skillnad i bosättningsmönster 

mellan människor, där de bor rumsligt separerade från varandra (Urban 2015). Denna skillnad 

kan även uppfattas som en konsekvens av uppdelningen som existerar mellan olika grupper i 

samhället. Boendesegregationen går att karaktäriseras på tre sätt, vilket är demografisk 

segregation, etnisk segregation och slutligen socioekonomisk segregation (Molina1997:38).   

Den demografiska segregationen berör geografisk fördelningsskillnader som grundar sig i 

individens kön, ålder och hushållstyp. Den etniska segregationen behandlar däremot 

åtskillnader i bosättningsmönster med utgångspunkt i olika etniska karaktärsdrag, som 

exempelvis språket, den kulturella identiteten, svensk/utländsk bakgrund och slutligen 

individens födelseland (Hugosson & Maandi 2008:3).  

 

Urban (2015) påpekar att detta uppmärksammas i den svenska samhällsdebatten genom att en 

del bostadsområden benämns som etnisk segregerade, vilket tyder på att området är dominerat 

av “invandrare” (minoritetsgrupper). Den socioekonomiska segregation baserar fördelningen 

mellan olika människor på deras resurser som således är utbildning, inkomst eller 

sysselsättningsstatus (Hugosson & Maandi 2008:3). Vetenskapsrådet (2018) hävdar att de 

komponenter som orsakar segregation är bland annat sammansättningen av bostadsmarknaden 

och bostäder i stadsdelar, samhällsfunktioner, individens önskemål och selektion av hushåll. 

Detta innebär att hushåll med lägre ekonomiska resurser har begränsade möjligheter när det 

kommer till att bosätta sig i en bostad som motsvarar deras preferenser. Detta tyder på att det 

finns ett samband mellan etnisk- och socioekonomisk segregation, genom att bostadsområden 

med benämningen “utsatta” brukar ha en högre geografisk koncentration av invandrare och en 

befolkning med låga inkomster (Vetenskapsrådet 2018).  

 

Chicagoskolan diskuterar att individer i ett samhälle konstant tävlar om att göra sin tillvaro 

bättre, genom att satsa på de geografiska områdena som är efterfrågade och de bästa arbeten. 

De som har ett högt ekonomiskt kapital är de som är gynnade i en sådan situation och som gör 

konkurrensen svårare för individer med ett lägre ekonomiskt kapital. Det behövs därmed ett 

starkt ekonomiskt kapital för att kunna bosätta sig i resursstarka områden. Dessa ekonomiska 
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faktorer är en bidragande faktor till att homogena områden skapas och reproduceras. Detta 

leder även till att den rumsliga skillnaden i samhället beskrivs genom befolkningens 

inkomstskillnader (Molina 1997:38–39).  

 

I många samhällsdebatter förknippas begreppet boendesegregation med bostadsområden som 

anses vara “utsatta” (Lilja 2013). Det som i sin tur associeras med dessa “utsatta” 

bostadsområden är hög arbetslöshet, låga inkomster, invandrarbakgrund och bristfälliga 

språkkunskaper (Urban 2015). Det byggdes 1 005 578 bostäder i miljonprogramsområdena 

under beteckningen miljonprogrammet, som var en politisk bostadssatsning i Sverige under 

1965–1974 talet för att motverka den aktuella bostadsbristen (Boverket 2020). För tillfället 

behöver bostäderna antingen börja inleda en renoveringsprocess eller så är de i stort behov av 

det (Boverket 2014). Andersson & Fransson (2008) menar att miljonprogramsområdenas 

utformning leder till segregation, exempelvis genom att bostäder mestadels är hyresrätter. 

Ytterligare aspekter utöver att områdena är enhetliga, finns det brist på service och andra 

samhällsfunktioner, vilket kan leda till att området blir mindre attraktivt för 

majoritetsbefolkningen. Dessutom är dessa miljonprogramsområden vanligtvis lokaliserade i 

utkanten av staden och vid sällsynta tillfällen arrangerade på “attraktiva” platser, detta är även 

en bidragande faktor till segregation (Andersson & Fransson 2008). 

 

Det som även ligger i fokus gällande faktorer som bidragit till ökning, men även 

upprätthållandet av boendesegregation inom tidigare forskning är majoritetsbefolkningens 

flyttningsmönster. “White flight” är ett begrepp och en teori som diskuterar att 

majoritetsbefolkningen “flyr” eller väljer att överge ett bostadsområde när andelen invandrare 

stiger eller passerar en viss andel av den totala befolkningssammansättningen (flykten). En 

annan teori är fenomenet “white avoidance” som innebär att individer undviker att flytta till 

invandrartäta bostadsområden. Till följd av undvikandet av flytt till bostadsområden med en 

hög invandrar koncentration och i samband med svenskarnas utflyttning leder detta till en 

ökad koncentration av minoritetsgrupper (Bråmå 2006). Tidigare forskning och teoretiska 

ramverk gällande “white flight” har fokuserat på “flykten” som en bidragande faktor till den 

ökade minoritetskoncentrationen i bostadsområden. Däremot har studier indikerat att 

koncentrationen av invandrare i bostadsområdet påverkar beslutet om inflyttning i högre grad 

än “flykten” (Bråmå 2006).  
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2.2 Grannskapseffekter  

Vissa forskare anser att det finns tillräckligt med kunskap för att kunna besluta vilka 

konsekvenser boendesegregationen för med sig, medan andra konstaterar att det fortfarande 

finns kunskapsluckor beträffande dessa konsekvenser. Grannskapseffekter innebär att en 

geografisk koncentration av vissa minoritetsgrupper i ett område kan ha en inverkan på sin 

befolkning, när det kommer till levnadschanser, möjligheter till arbete och 

utbildningsmöjligheter (Wimark 2018). Grundtanken bakom grannskapseffekter är att studera 

om två individers livschanser skiljer sig åt baserat på området de är bosatt i. 

 

Grannskapseffekter är en teori som utgår från att ett socioekonomiskt starkt grannskap bidrar 

till bättre förutsättningar för individen, i jämförelse med ett socioekonomiskt svagt område 

som i sin tur tillför sämre förutsättningar. Exempel på detta är när individen bor i ett område 

som har en hög koncentration fattigdom, vilket bland annat leder till negativa effekter på 

individens utbildningsmöjligheter som tidigare nämnt (Brandén 2018:14). Urban (2005) 

hävdar att grannskapseffekter uppstår och är en konsekvens av den sociala interaktionen som 

tar plats i grannskapet och som påverkar individuella socioekonomiska faktorer. Detta 

implicerar att människan genom interaktion med varandra anammar sociala normer och 

värderingar, beteende, socialt och kulturellt kapital som har skapats i vardagliga möten i 

omgivningen (Urban 2005).    

 

För att hädanefter beskriva områdets påverkan på individen närmare använder sig Sundlöf 

(2008) av två begrepp vilket är den kompositionella och kontextuella effekten. Den 

kompositionella effekten åsyftar befolkningssammansättningens effekt på människan, till 

skillnad från den kontextuella effekten som står för området och omgivningens egenskap 

(Sundlöf 2008). En förklaringsmodell som i detta fall används för att ytterligare beskriva de 

olika processerna som leder till grannskapseffekter är Charles F. Manskis teori om endogena, 

exogena och korrelerade effekter (Sundlöf 2008).  

 

Den endogena effekten behandlar individens beteende/attityder i förhållande till hur den 

omgivande gruppen beter sig. Detta inkluderar som tidigare nämnt det Urban (2005) 

diskuterade gällande sociala normer, men även sociala nätverk (Urban 2005). 

Exogena effekter hanterar snarare grannarnas karaktäristiska drag och hur individen justerar 

sig själv efter detta. Men även påverkas en individ negativt av att bosätta sig i ett stigmatiserat 
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område som har en låg socioekonomiskt status. I likhet med de endogena effekterna handlar 

de korrelerade effekterna om samma principer uteslutet de sociala relationerna. Ur ett 

strukturellt perspektiv involverar det även den indirekta påverkan som individen utsätts för av 

andra medmänniskor som bor i bostadsområdet. Ett exempel på detta är individens 

möjligheter till ett arbete eller ett nytt boende (Sundlöf 2008).   

 

2.3 Utanförskap  

Begreppet utanförskap används främst av politiker, men även av forskare och media för att 

beskriva “förorter” bebodda av migranter och låginkomsttagare. Bortsett från att förorter är 

associerade med utanförskap, har dessa områden även förknippats med “bad lands” som 

översätts till dåliga områden. Detta är en bidragande faktor till att migranter i förorter 

exkluderas från majoritetssamhället (Dahlstedt 2018: 23–27).  

 

Utanförskap beskriver socialt utsatta grupper i samhället, människor som helt enkelt hamnat 

utanför välfärdens satsningar och intressen. Under 1900-talet var fattiga individer inte utanför 

samhället utan längst ner i samhällsplaneringen, vilket tyder på att den social exkludering 

leder till utanförskap (Svedberg & Wallter 2013). Utanförskap förekommer i socialt utsatta 

områden i form av en ojämlik uppdelning som finns i samhället. Genom att vissa områden är 

ämnade för människor med utländskt bakgrund blir det enklare att isolera dem från det övriga 

samhället (Svedberg & Wallter 2013:64–65). 

 

Ett annat begrepp som används i samverkan med utanförskap är stigmatisering, Wacquant 

(2007) menar att arbetarklassen som oftast består av människor med etniska bakgrunder, 

samlas och bosätter sig i samma områden. Stigmatiseringen förknippas med fattigdom, 

invandrare och etniska bakgrunder, vilket kan uppfattas som en markering. Förorter är utanför 

samhällets befattning och anses vara “straffade områden”, vilket kan leda till diskriminering 

gentemot dess befolkning. Stigmatisering minskar individens möjligheter till deltagande och 

acceptans i samhället, vilket leder till isolering som kan påverka individens sociala relationer 

(Wacquant 2007). 

 

Ännu en infallsvinkel gällande utanförskap är “vi & de” teorin som används för att förklara 

uppdelningen i samhället, det innebär att individen antingen identifiera sig med en viss grupp 

eller inte. “Vi och de” innebär gemenskap som antingen förstärker skillnader och förminskar 
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likheterna mellan grupperna, detta för att behålla ett “vi och de samhälle” (Lindström 

2019:63–65). Enligt Franzén (2008) orsakar segregation utanförskap som leder till att 

förstärka uppdelningen i samhället. Denna uppdelning som sker i form av “vi & de” gynnar 

ena gruppen och missgynnar den andre vilket påverkar möjligheterna till integration såväl 

som deltagandet i arbetsmarknaden. Eftersom ena gruppen missgynnas genom att bli socialt 

utesluten samt utestängd från samhället kan detta leda till “olika slags fientligheter”, 

utanförskapet och segregationen utgår främst från en klassfråga och vilken ekonomisk och 

social status individen har (Franén 2008:40–43). 

3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras Erving Goffmans teori om stigma, denna teori är relevant eftersom 

den förklara samhällets uppbyggnad av normer och sociala lagar som är grundläggande för att 

människan ska uppfattas som normal. Det som anses vara onormalt är när människan avviker 

från det normala och därmed stämplas/stigmatiseras. Vidare är Goffmans teori om stigma 

relevant för att förklara Loïc Wacquants begrepp om territoriell stigmatisering. Wacquants 

teori behandlar individens boendeområde som avgörande faktor till stämpling. Ytterligare en 

teori som används i denna uppsats är Bourdieus teori om det sociala rummet för att förtydliga 

uppdelningen som sker i samhället och hur olika kapital har en inverkan på individens 

livsmöjligheter.   

Det finns många teorier som går att koppla till boendesegregation och utanförskap, därmed 

har författarna valt att enbart jämföra teorierna med varandra och inte använda alla. De teorier 

som ligger i fokus är Loïc Wacquants teori om territoriell stigmatisering och Bourdiues teori 

om det sociala rummet som introduceras i detta kapitel. Ytterligare förklarar författarna 

Goffmans teori om stigma för att skapa en förståelse och koppla det till den territoriella 

stigmatiseringen. Detta resulterar i att teorin om grannskapseffekter inte används som teori i 

denna uppsats utan enbart som tidigare forskning. 

 

3.1 Goffmans teori om stigma 

Goffmans resonemang befattande begreppet stigma är att det sker en uppdelning av 

människor i olika samhällen, detta gällande klasser och de drag eller egenskaper som anses 

vara ”normen” för majoritetssamhället. Människor kategoriserar och definierar den sociala 

identiteten hos andra människor de möter i olika sociala sammanhang. De första intrycken är 
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väsentliga och utgör normativa förväntningar som ligger till grund för bedömning av andra 

människor. Vidare påstår Goffman (2011) att det finns en skillnad när det kommer till andra 

människors syn på hur en individ förväntas vara och vem individen egentligen är. Detta 

resulterar i en skiljaktighet mellan förväntan och verklighet, detta inkluderar nedvärderade 

egenskaper som samhället definierar och som individen besitter, vilket medför till 

annorlundahet och stämpling.       

 

Goffman (2011) förklarar begreppet stigma på detta vis:  

Termen stigma kommer alltså̊ här att användas som en benämning på en egenskap som är 

djupt misskrediterande, men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att 

klarlägga detta är ett språk som inte rör egenskap utan relationer (Goffman 2011:11). 

 

Goffman (2011) resonerar kring tre sorters stigma, vilket inledningsvis är kroppsliga 

missbildningarna av något slag. Den andra sorten stigma är olika fläckar på den personliga 

karaktären, vilket kan vara fängelsevistelse eller missbruk. Slutligen är den tredje typen 

“tribala” stigma som hanterar ras, nation och religion. Det gemensamma med dessa tre 

stigman är att de förs över från generation till generation och kan utsätta hela familjen. Det 

Goffman (2011) även diskuterar är att en individ som blir tillskriven ett stigma avviker från de 

normala/majoritetssamhällets förväntningar. Den stigmatiserade individens andra egenskaper 

undertrycks, vilket leder till att individens livsmöjligheter limiteras, individen hamnar  i en 

underlägsen position. Ytterligare en följd av stigma kan vara att den stigmatiserade personen 

undviker från att vistas i olika sociala sammanhang för att inte känna sig som avvikare, detta 

medför att hens tillvaro begränsas. Däremot kan den stigmatiserade individen känna 

gemenskap när hen träffar andra stigmatiserade individer, individerna identifierar sig med 

varandra och känner sig mindre isolerade i samhället (Goffman 2011).    

 

Goffman (2011) förklara på individnivå med hjälp av begreppet stigma hur individer kan 

komma att bli isolerade från samhället baserat på deras utseende eller beteende. Individens 

tidigare erfarenheter är väsentlig för bedömningen som majoritetssamhället utför på individen 

vid det första mötet och som avgör om hen anses vara normal/onormal eller avvikande. Detta 

skapar en större förståelse för Wacquants begrepp territoriell stigmatisering och som 

presenteras vidare.     
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3.2 Territoriell Stigmatisering  

Sociologen Erving Goffman framställde tre grundtyper av stigma, vilket är kroppsliga 

missbildningarna av något slag. Den andra sorten stigma är olika fläckar på den personliga 

karaktären, vilket kan vara fängelsevistelse eller missbruk. Slutligen är en tredje typen 

“tribala” stigma som hanterar ras, nation och religion. Det som sker är att den stigmatiserade 

individen skapar en förståelse för hur andra människor ser eller uppfattar hen, behöver inte i 

alla fall internalisera den nedvärderande synen (Goffman 2011).  

 

Baserat på Goffmans teori om stigmatisering, presenterade den franska forskaren Wacquant 

begreppet territoriell stigmatisering som en slags kritik för att Goffman inte inkluderade 

området som en viktig komponent i stigmatiseringsprocessen. Vidare hävdar Wacquant 

(2007) att samhällets beskrivningar och hur marginaliserade bostadsområden framförs är ett 

exempel på territoriell stigmatisering. Detta betyder att människor som är bosatta i “utsatta” 

områden eller förorter med tiden utestängs från samhället och hamnar i misär och tomhet. 

Även om dessa områden uppfattas som säkra, trygga och ofarliga tillskrivs de nedvärderande 

beskrivningar av omgivningen, gällande att de är farliga eller präglade av social exkludering 

(Wacquant 2007).  

 

Genom att den boende internaliserar den territoriella stigmatiseringen som hen tillskrivs leder 

det till att hen känner skamkänslor som i sin tur kan resultera i förnekelse av sin tillhörighet 

och känslan av gemenskap. Dessutom kan individen försöka distansera sig från området och 

dess invånare, för att på så vis återställa sitt självvärde som personen i fråga gått miste om i 

samband med de negativa föreställningar hen tillskrivits. 

 

Wacquant (2008) menar att detta fenomen är ett så kallat “non-belonging” och som kan 

hindra befolkningen i bostadsområden att konstruera en positiv gemenskap (Wacquant 

2008). Wacquant beskriver den territoriella stigmatiseringen som “blemish of place” vilket i 

sin tur betyder “fläckning av platsen”. Detta medför att bostadsområdet fläckats ner och 

därmed anses vara oduglig, vilket resulterar i att befolkningen hindras från fullständig 

acceptans från det resterande samhället (Wacquant 2007). I jämförelse med Goffmans stigma 

påstår Wacquant att den territoriella stigmatiseringen kan döljas, förminskas eller försvinna 

helt och hållet genom att individen byter bostadsort (Wacquant 2007).  
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Den territoriella stigmatiseringen kring förorter färgar av sig på dess invånare som tillskrivs 

negativa stereotyper, som exempelvis fattigdom, kriminalitet, våld och människor med annan 

etnisk bakgrund. Invånarna i dessa områden uppfattar sig själva som andra klass medborgare. 

Detta kan i sin tur leda till att befolkningen i förorter inte identifierar sig med sitt 

bostadsområde och därmed mister känslan av tillhörighet. Men även kan det leda till 

diskriminering av befolkningen som bor i dessa bostadsområden (Wacquant 2008).  

Bostadsområdets negativa gestaltning reproduceras och upprätthålls genom det så kallade 

“from below” vilket tyder på den vardagliga interaktionen och “from above”, som handlar om 

medias rapportering inklusive de politiska debatterna (Wacquant 2008).     

 

Sernhede (2002) presenterar ett annat perspektiv på den territoriella stigmatiseringen och 

menar därmed att det kan uppstå ett “kollektivt” motstånd gentemot de negativa 

föreställningarna som produceras. Invånare blir utpekade som andra klassens medborgare i 

förhållande till sitt bostadsområde som kan resultera i att befolkningen mobiliseras för att 

skydda bostadsområdet. Det som även tar plats är att befolkningen känner ett behov av att 

skydda sin identitet, exempelvis genom att förmedla en positiv bild av sitt boendeområde eller 

så lever de upp till föreställningar om “farligheten” och spelar med (Sernhede 2002).   

Genom Wacquants begrepp territoriella stigmatiseringen ökar förståelsen för hur ett område i 

sig är väsentligt för dess boende. I jämförelse med Goffmans teori om stigma där personliga 

egenskaper är avgörande för individens identitet och gemenskap, i detta fall är området en 

avgörande faktorn till inkludering. Däremot kan den territoriella stigman i jämförelse med 

Goffmans stigma försvinna när individen flyttar till ett nytt bostadsområde.  

 

3.3 Det sociala rummet 

Bourdieus teori om det sociala rummet bidrar till en förståelse för hur samhällsstrukturer 

egentligen skapas, reproduceras och fortsätter att tillämpas. Det sociala rummet ger en 

uppfattning om hur olika sociala grupper fördelas utifrån deras relationer, vilket avgör 

gruppens status i samhället. Enligt Bourdieu (1993) är det sociala rummet endast en struktur 

och vidare är sociala gruppers relationer ett redskap, vilket utgör de två viktigaste elementen: 

kapitalstruktur och kapital volym. Kapitalstruktur är uppdelningen mellan kulturellt och 

ekonomiskt kapital medan kapitalvolym är det totala antalet kapital individen/ gruppen har 

samlat på sig. Genom att använda båda delarna av kapital struktur och volym skapas en 

förståelse för hur samhället strukturerar grupper utifrån deras tidiga kapital. På detta sätt 
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förtydligas det varför människor med ett lågt ekonomisk kapital bosätter sig i samma 

områden. Individens kulturella kapital påverkar även valet till skola, utbildning eller yrke. 

Sociala gruppens verktyg är de egenskaper som definierar uppdelningen i samhället, 

egenskaperna är olika betingelser som yttras. De grupper som har liknande verktyg har större 

möjligheter till att träffas än de grupper med olika verktyg, gruppens position styr vem de 

träffar (Bourdieu 1993).  

 

Carle (2003) hävdar att det som ligger i fokus i Bourdieus teori är människans gemensamma 

handlingar samt sociala förhållande till sitt yrke. Människans handlingar tar plats genom 

deltagande och anpassning till omgivningen, på detta sätt skapas olika erfarenheter som 

formar människan under sin livstid. Denna utformning är människans habitus, vilket 

människan känner sig trygg och bekväm i och kan bete sig naturligt. Människan kan medvetet 

påverka och ändra sitt habitus, även så kan hen välja att forma om eller omstrukturera sitt 

habitus i samhället. Det centrala för habitus formningen är samspel och förhållandet mellan 

människan och strukturen. Människan utvecklar sitt habitus utifrån tankar och handlingar som 

tar plats i sociala miljöer. Därför kan inget nytt habitus skapas, utan det nya 

handlingsmönstret blir en del av det ursprungliga habitatet (Carle 2003).   

 

Bourdieu (1993) beskriver tre grundformer inom kapital som i sin tur är kulturellt, 

ekonomiskt och socialt kapital. Det kulturella kapitalet syftar till utbildning och 

igenkännandet av kulturens koder, detta ses som en tillgång för människan. Det ekonomiska 

kapitalet syftar till pengar, materiella resurser och kunskap om ekonomi. Det sociala kapitalet 

syftar till nätverk och kontakter, det kan vara allt från släktskap till kamrater och kollegor. 

Människan är i behov av att behålla kontakten med andra för att upprätthålla sitt sociala 

kapital, vilket är en förmån för människan.  

 

Det sociala kapitalet är bundet till sociala relationer, genom att bevara dessa relationer har 

människan tillgång till styrka och att företräda inom olika fält. Genom att undersöka hur 

kapitalen förhåller sig till varandra kan skapas förståelse för boendesegregationens inverkan 

på unga vuxna. Ett kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital skapar ett symboliskt kapital som 

är ett tillstånd ur kapitalformerna. Det symboliska kapitalet har sitt värde när det igenkänns 

eller uppfattas i olika sociala sammanhang (Bourdieu 1993). Återskapningen och 

omvandlingen av makt och position i strukturen kan förklara hur sociala grupper erhåller makt 

(Carle 2003). Detta förklarar vilken inverkan boendesegregationen har utifrån det symboliska 
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kapitalet, hur människans resurser antingen förstärker eller förminskar möjligheter till en viss 

position och status i samhället.  

 

4. Metod 

Kapitlet kommer att inledas med en introduktion till den valda metodologiska ansatsen och 

fortsättas med att diskutera uppsatsens giltighet utifrån de metodiska utgångspunkterna. 

Därefter kommer det att presenteras vilket material som har använts och hur författarna 

resonerat kring materialet. Avslutningsvis diskuterar författarna de urval och avgränsningar 

som gjorts samt vilken analysmetod som använts i uppsatsen. Därefter introduceras de etiska 

övervägningar som gjorts i förhållande till uppsatsen. 

 

4.1 Fenomenologisk metodansats 

Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur unga vuxna med 

turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare 

är en aspekt som behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till 

boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant 

att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i samhället. Det som därmed ligger i 

fokus är människans personliga upplevelser och erfarenheter, subjektiva meningar och åsikter.  

Detta för att sedan tolka och förstå människors beteende i förhållande till den rådande 

kontexten de existerar i. Det har resulterat i att studien baseras på en fenomenologiskt 

metodansats. Fenomenologins stiftare är den tyske filosofen Edmund Husserl, tanken bakom 

denna filosofi är att den koncentrera sig på individens beskrivningar av sin individuella 

erfarenhet (Szklarski, 2015). 

 

Fenomenologin som forskningsansats tillhandahåller en teoretisk inblick i andra individers 

upplevda livsvärld (subjektets livsvärld). Begreppet livsvärld hänvisar till den konkreta värld 

människan vardagligen lever och befinner sig i, det är även där människans upplevelser och 

erfarenheter skapas. Den levda erfarenheten, världen som den upplevs och beskrivs av 

människan motsvarar individens egen livsvärld, människans bild av verkligheten behöver 

därför inte överensstämma med den faktiska verkligheten (Dahlberg 2008). Detta medför att 

varje individs upplevelser är individuell och unik, vilket gör det nästan omöjligt att 
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generalisera. Därtill kan människan skapa sig en förståelse kring andra människors livsvärldar 

genom hens upplevelser och tidigare erfarenhet.  

 

Alfred Schutz (2002) utvecklade under början av 1900-talet den fenomenologiska sociologin, 

vilket är en av inriktningarna inom fenomenologin. Denna inriktning visar att människan trots 

sin egen “bild” av verkligheten kan skapa sig en förståelse för andra människors “bilder” av 

verkligheten genom delade erfarenheter. Alfred Schutz (2002) myntade begreppet 

intersubjektivitet som en förklaring till att förståelse utvidgas under nära relationer och 

gemensamma erfarenheter (Jacobsson, Skansholm 2020).  

 

Szklarski (2004) diskuterar den klassiska inriktningen av fenomenologin som 

forskningsmetod och menar att forskning anses vara fenomenologisk när den uppfyller tre 

kriterier. Dessa tre kriterier uppfylls om metoden är beskrivande, har en fenomenologisk 

reduktion och slutligen att forskaren fokuserar på fenomenets kärnpunkt (Szklarski 2004). 

Fenomenologisk reduktion betyder att forskaren bortser från eller undviker sin förförståelse 

beträffande fenomenet, i stället ska forskaren försöka uppfatta fenomenet ur informanternas 

perspektiv och de levda upplevelserna (Szklarski 2004). Detta leder till en fördomsfri 

undersökning där teorier, antaganden och förväntningar exkluderas. Det som däremot kan 

utgöra en svårighet är att utelämna all förförståelse helt och hållet vilket är omöjligt, detta 

leder till att forskaren i stället ska sträva efter öppenhet och objektivitet när det kommer till 

fenomenet. 

 

Det finns ett flertal forskare som har riktat kritik mot den traditionella fenomenologin när det 

kommer till att bortse från forskarens egen förförståelse. En av dessa var Martin Heidegger 

(1900) som var en hermeneutiskt inspirerad forskare. Heidegger (1900) argumenterade för att 

forskaren inte kan stå utanför den värld som undersöks, utan forskaren påverkar världen som i 

sin tur påverkar forskaren. Den hermeneutiskt inspirerade fenomenologin påstår att det är 

tvivlande för forskaren att bortse från sin förutfattade mening när hen undersöker ett fenomen. 

Därtill syftar Hermeneutiken till motsatsen, forskaren bör skriva ner sin förförståelse innan 

studien utförs i stället för att bortse från den helt och hållet (Westlund 2009). Den kritik som 

riktas mot traditionell fenomenologi är att författarnas egen förståelse och tolkningar av 

fenomenet inte separeras från informanternas beskrivning samt att det är nära till omöjligt att 

författaren inte tolkar utifrån sin egen mening (Kvale, Brinkmann 2014). För att motverka 

detta har författarna skrivit ner sina förutfattade meningar, tankar och åsikter gällande 
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fenomenet boendesegregation. Detta leder till att fenomenets kärnpunkt är beskrivet av 

informanterna och kan därmed separeras från forskarens förförståelse.    

 

4.2 Material 

Den forskningsmetod som har använts i studien är en kvalitativ metod i samband med 

semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse 

för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i 

Stockholmsförorter. Ytterligare är en aspekt som behandlas unga vuxnas uppfattning till 

utanförskap i förhållande till boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses 

hos unga vuxna är det intressant att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i 

samhället.  

 

Semistrukturerade intervjuer är bestående av öppna frågor med förutbestämda frågeområden. 

Huvudsyftet med denna metod är att åstadkomma informanternas egna tankar och förståelser 

kring fenomenet boendesegregation och utanförskap. Det som vidare är utmärkande för 

semistrukturerade intervjuer är de bestämda teman som har diskuteras, däremot krävs det inte 

att frågorna ställs i en viss ordning. Ytterligare fanns det möjlighet att inkludera följdfrågor 

som inte fanns med i den fastställda intervjuguiden, vilket ledde till en flexibel intervjuform. 

Det grundläggande med intervjuguiden är att informanternas egna uppfattningar av frågorna 

var åsyftat, för att det ska resultera i beskrivande svar (Bryman 2011).    

   

Intervjuguiden bestod av fem teman, vilket var bakgrund, bosättning, område, etniska grupper 

och slutligen boendesegregation. Författarna inledde intervjuguiden med frågor om bakgrund, 

detta för att skapa en förståelse kring vem informanten är, men även för att främja den 

efterföljande tolkningen av empirin (Bryman 2011). Temat bosättning användes för att 

undersöka vilka bakomliggande faktorer som bidrog till valet av bostadsområde. Därtill låg 

temat bosättning till grund för nästkommande teman, vilket var område och etniska grupper, 

detta för att undersöka om utanförskap upptäcks. Slutligen var det sista temat 

boendesegregation som användes för att ta reda på respondenternas resonemang gällande 

existens av uppdelning i samhället.   

 

I denna studie har det sammanlagt genomförts 10 intervjuer som därefter spelades in och 

transkriberades för att möjliggöra skrivandet av analysdelen. Intervjuerna var beräknade att 
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vara runt ungefär 30 till 40 minuter långa, beroende på respondenternas utformning av svaren. 

Däremot var intervjuerna enbart 20–30 minuter långa på grund av informanternas korta svar. 

En av de 10 intervjuer som utfördes var en telefonintervju på begäran av informanten, detta 

eftersom det var mer bekvämt och tryggt för respondenten. Detta bidrog i sin tur till att 

författarna inte kunde uppskatta informantens kroppsspråk, vilket inkluderar ansiktsuttryck 

och gester, däremot var informantens tonfall av betydelse för att avgöra om något uppfattades 

som positivt eller negativ (Bryman 2011). Dessutom ställdes flera följdfrågor för att 

konstatera det informanten påstod. De resterande nio intervjuerna skedde via Zoom-länkar i 

stället för personliga möten på grund av den rådande COVID-19 pandemin, men även på 

grund av brist på tid när det kommer till respondenternas scheman.  

I denna studie har de två författarna inte närvarat vid samtliga intervjuer, utan antalet har 

delats upp i fem intervjuer per författare. Däremot har båda författarna deltagit i 

transkribering av det insamlade materialet. Efter att ha slutfört alla intervjuer med 

respondenterna noterades det att intervjuerna var kortare än förväntat, intervjuernas längd var 

mellan 20–30 minuter. Detta kan bero på att intervjupersonerna inte kändes sig helt bekväma 

eftersom intervjuerna tog plats via zoom samt att det var främmande person de bemötte. 

Intervjupersonerna fick inte möjligheten att träffa författarna fysiskt vilket kan ha lett till att 

respondenten gav kortare svar än förväntat. 

                                                                                                                             

Författarna upplyste alla informanter som medverkade i studien om en omgående inspelning 

av intervjuerna, vilket syftar till att endast användas i mån av denna studie och inga andra 

ändamål. Det är väsentligt att spela in intervjuer, allteftersom författarna vid transkriberingen 

kunde skapa sig en förståelse för hur och vad respondenterna försökte meddela. Bryman 

(2011) hävdar att om det inte sker en inspelning av intervjuerna kan forskaren därmed gå 

miste om relevant data, som i sin tur är betydelsefull och kan ha en inverkan på studiens 

resultat (Bryman 2011). Respondenterna var medvetna om att inspelningen raderades efter 

avslutad transkribering, men även att informationen som överfördes hanterades konfidentiellt, 

dels att informanternas medverkan förblev anonym. Ytterligare en åtgärd som användes i 

denna studie för att bevara respondenternas identitet och anonymitet är användande av 

figurerade namn.     
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4.3 Urval  

Författarna publicerade ett inlägg på Facebook där de berättade om studiens syfte och 

uppmanade individer som passade in i kategorin att medverka i studien. Detta 

tillvägagångssätt bidrog inte med tillräckligt många respondenter, vilket ledde till att 

författarna använde sig av snöbollsmetoden i samband med ett bekvämlighetsurval. Med 

snöbollsmetoden innebär det att informanter assisterar med rekommendationer gällande andra 

respondenter som är relevanta för ämnet och som är villiga att medverka. 

Bekvämlighetsurvalet innebar att författarna fick hjälp från familjemedlemmar, vänner och 

andra anhöriga som assisterade vid sökandet av flera respondenter. Användandet av ett 

bekvämlighetsurval enskilt ledde till komplikationer, detta eftersom Bryman (2011) hävdar att 

urvalsfunktionen kan bidra till generalisering av responsen. Följaktligen är en åtgärd att 

kombinera bekvämlighetsurvalet med snöbollsmetoden.  

 

Alla respondenter som medverkade i studien har inte tidigare haft någon befintlig kontakt med 

författarna i andra avseenden.  I denna studie var det tio unga vuxna som medverkade i åldern 

20–35 år och som var bosatta i något av Stockholmsförorter. Fem informanter var från en 

turkisk härkomst och de resterande fem var från en iransk härkomst. Sex av de tio 

respondenter hade någon form av universitetsutbildning, fem informanter var utbildade till 

lärare varav en av de var lärarassistent och en respondent var utbildad socionom. De 

resterande informanterna påstod att de arbetade, tre respondenter arbetade som 

butiksmedarbetare och den sista är en lastbilschaufför. Ytterligare en viktig aspekt är att alla 

respondenter var födda i ett utomeuropeiskt land, mer specifikt var hälften födda i Turkiet och 

den andra hälften födda i Iran.  

 

För att objektiviteten i studien ska bevaras valde författarna att inte inkludera bostadsområden 

som de själva bodde i eller hade någon gång i sitt förflutna bott på. Detta på grund av att det 

kan påverka utformningen av frågorna eller uppfattning av det empiriska materialet på ett 

styrt sätt. För att behålla det neutrala förhållningssättet har författarna bortsett från tidigare 

uppfattningar gällande bostadsområdet och i stället fokuserat på respondenternas utsagor. 

 

4.4 Avgränsning  

Den valda avgränsningen av uppsatsen var att fokusera på unga vuxna med en turkiska och 

iranska bakgrund. Anledningen till att författarna endast valt dessa två bakgrunder var för att 
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turkar och iranier kom till Sverige under 1960–1970 talet som arbetskraft till den svenska 

arbetsmarknaden (Saco 2011). Studien behandlar inte olikheter och skillnader mellan dessa 

två etniska bakgrunder eftersom syftet med uppsatsen är den individuella synen på 

boendesegregation. Anledningen till denna avgränsning är för att det fanns brist på tid vilket 

gjorde det svårt att analysera alla etniska grupper i Stockholmsförorter (Ahrne, Svensson 

2015:153). Det skulle vara intressant att undersöka om det finns ett bakomliggande mönster, 

därför valde författarna att endast fokusera på unga vuxna från en turkisk och iransk bakgrund 

som var bosatta i Stockholmsförorter. Författarna valde medvetet bort andra etniska 

bakgrunder för att ha en tydlig avgränsning i uppsatsen. 

 

4.5 Deltagande respondenter 

Nr. Namn Ålder Boendeort Bakgrund Yrke 

1 Cece 29 Kista Iransk Lärare  

2 Rami 32 Tensta Iransk Lastbilschaufför  

3 Fanny 26 Sundbyberg Turk Lärarstudent 

4 Sanna 25 Hässelby Iransk Lärarstudent 

5 Emma  27 Sollentuna Turk Butiksmedarbetare 

6 Fares 35 Husby Turk Butiksmedarbetare 

7 Isak 30 Rinkeby Turk Butiksmedarbetare 

8 Sofia 25 Spånga Turk Socionom 

9 Sami 33 Farsta Iransk Lärarassistent 

10 Sara 35 Kista Iransk Modersmålslärare 

Kommentar: Namnen i tabellen är figurerade 
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4.6 Validitet och Reliabilitet  

Begreppen validitet och reliabilitet har sitt ursprung i positivismen och användes för att 

tillförsäkra kvaliteten i studien (Kvale & Brinkmann 2009). Det som fastställer om en 

kvalitativ forskningsstudie erfar en hög validitet och reliabilitet är studiens utformning, hur 

materialet hanterades och slutligen om forskningen tillför till samhället. Ett fåtal forskare som 

exempelvis Alvehus (2013) har riktat kritik gentemot användandet av begreppet validitet och 

reliabilitet inom kvalitativa intervjuer. Däremot kan validitet och reliabilitet uppnås inom 

kvalitativ forskning genom att samla in materialet på ett anständigt sätt och presentera hur 

genomförandet av insamlingen gått till (Jacobsson 2008).  

Stukát (2005) hävdar att forskaren når hög validitet genom att omgående redogöra för varje 

steg i forskningsprocessen, dessutom bidrar det till större förståelse för läsaren. Vid intervjun 

ställdes följdfrågor till respondenten för att förtydliga det som beskrevs (responsen). 

Ytterligare åtgärder som användes i denna studie för att motverka denna kritik var att spela in 

alla intervjuer, detta för att noggrant kunna avläsa vad respondenten antydde. Det som höjer 

kvaliteten och tillförlitligheten var att författarna transkriberade det insamlande materialet 

omedelbart eller som högst två dagar efter att intervjun tog plats.  

 

Det som även förhöjde studiens reliabilitet var att intervjuerna genomfördes separat och inte 

gemensamt. Detta för att respondenten inte skulle känna sig underlägsna, otrygga och 

begränsade med att uttrycka sina tidigare erfarenheter och upplevelser gällande fenomenet 

(Stukát 2005). Syftet med studien är att få en större förståelse för hur unga vuxna med en 

turkisk och iransk bakgrund upplever boendesegregationen, för att skapa en vid förståelse för 

respondenternas upplevelser gjordes en tolkning av det insamlade materialet. Reliabiliteten 

skulle inte se ut som den gjorde om studien gjordes om på nytt eftersom varje respondent har 

sina unika erfarenheter och upplevelser. Validiteten i denna studie har ingen mätbarhet 

eftersom materialet tolkas utifrån respondentens personliga erfarenheter och händelser. 

 

4.7 Analysmetod  

Båda författarna var närvarande när transkribering av intervjuerna tog plats, detta för att hitta 

eventuella missförstånd eller felaktiga uppfattningar som författaren kan ha orsakat. Nästa 

steg var därmed att kontrollera det insamlade materialet för att upptäcka förbindelser till 

studiens syfte, dessa delades därefter in i olika kategorier som sålunda färgkodas. Kvale och 

Brinkmann (2014) påstår att de fördelar som finns med kodning av de transkriberade 
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intervjuerna, är att forskaren känner igen materialet och blir bekant med det samtidigt blir 

råmaterialet översiktligt. De fem teman som framställdes av det transkriberade materialet var 

följande: bakgrund, bosättning, område, etniska grupper och slutligen boendesegregation. För 

att underlätta analys momentet delades de färgkodade citaten in under vardera kategori på ett 

separat dokument. Slutligen skedde en analys av det empiriska materialet med koppling till 

Bourdieus teori om det sociala rummet och Loïc Wacquants teori om territoriell 

stigmatisering, vilket finns introducerade i analyskapitlet.      

  

4.8 Etiska övervägande 

Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar de etiska riktlinjer som erfordras i all forskning. 

Anledningen till att forskare tar forskningsetiska principer i beaktning är på grund av det 

skyddar respondenternas integritet. Vetenskapsrådet (2017) har i sin tur konstruerat fyra olika 

riktlinjer som forskaren behöver förhålla sig till omgående i studien. Dessa riktlinjer är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

Bryman (2017) hävdar att den vetenskapliga forskningen har väsentliga etiska frågor som 

hanterar frivillighet, konfidentialitet, integritet och slutligen anonymitet för respondenterna. 

Denna studie har utgått från en kvalitativ intervjumetod, intervjuer har uppfattats som något 

stressigt eller obehagligt för människor och därför tillämpats just dessa etiska riktlinjer.  

Informationskravet som i detta fall är det första kravet, handlar om att information om 

studiens syfte framförs till respondenterna, men även att deltagandet var frivilligt under 

studiens gång och att avbryta sin medverka inte orsakar negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet 2017). 

 

 I samband med informationskravet har författarna skickat ut ett informationsblad som 

inkluderade studiens syfte, studiens upplägg och att medverkan var frivillig. 

Informationsbladet har skickats ut genom e-post till de valda respondenterna som har svarat 

på mejlet för att intyga att de tagit del av det skriftliga meddelandet.  

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna ger sitt samtycke beträffande sitt deltagande i 

undersökningen. Dessutom innebär det att intervjupersonerna har rätt till att bestämma hur sin 

medverkan ska se ut. Men även är anonymitet något varje respondent garanteras, samt 
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integritet och att data som samlas in enbart används till denna studie och inte publiceras någon 

annanstans, detta i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2017). 

 

 Det författarna instruerat respondenterna var att det enbart var handledare och examinator 

som skulle ta del av det empiriska materialet innan avslutad studie. Med hänsyn till 

respondenternas anonymitet har författarna valt att använda sig av fiktiva namn både till 

informanterna och bostadsområdet som därmed bevarar respondenternas integritet.  

Slutligen är Vetenskapsrådets (2017) sista etiska riktlinje det så kallade nyttjandekravet som 

handlar om att avlägsna det insamlade materialet, eftersom datan inte ska användas i ett annat 

ändamål än det som framfördes (Vetenskapsrådet 2017). När studien fulländas och godkänns 

kommer författarna att radera det empiriska materialet.  

 

5. Resultat  

I detta kapitel introduceras resultat av den insamlade empirin från tio intervjuer, fem 

respondenter härstammar från Iran och de resterande fem har sitt ursprung i Turkiet. För att 

bevara respondenternas anonymitet har författarna valt att använda sig av fiktiva namn. Detta 

för att redogöra för de upplevelser och erfarenheter som berättas i form av citat, men även 

utan att riskera att exponera individens identitet. Analysen grundar sig på studiens syfte och 

frågeställningar: vilken inverkan har boendesegregationen på unga vuxna med en turkisk och 

iransk bakgrund i Stockholmsförorter? samt Vilka mekanismer ligger bakom känslan av 

utanförskap hos unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund som bor i Stockholms 

förorter?. Ett annat betydande perspektiv som forskats kring var ”känslan” av utanförskap hos 

dessa ungdomar, om detta inte uppmärksammades var det då intressant att undersöka 

bakomliggande faktorer till det. Analysen är indelad i olika teman för att på ett effektivt sätt 

redogöra för vilka informanter som har delade uppfattningar och vilka som inte har det. 

Hädanefter är dessa teman således: Ett politiskt spel, boendesegregationen, tillhörighet, 

uppdelning, “vi och de”, stämpling och fördomar och slutligen utanförskap.   

 

5.1 Kodningsschema  

I detta kodningsschema visas det exempel på vilka teman som framtogs utifrån det 

transkriberade material.  
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Tabell 1: Exempel på kodning och tematisering av boendesegregation i Stockholmsförorter 

Nyckelord Talare Citat Tema 

Bostadsområde Fares “Majoriteten är väl turkar, det är ju därför 

min familj bor kvar där, de känner helt enkelt 

gemenskap” 

Tillhörighet 

 

Arbete 

 

Sanna  
“När jag söker jobb i svenska skolor går det 

inte så bra men när jag söker i skolor med 

invandrare får jag direkt jobbet. Och jag tror 

det ser ut så för flera ungdomar som söker 

jobb”.  

 

Uppdelning, 

“vi och de” 

Segregation  Fanny  “Segregation ökar och tillsammans ökar 

utanförskap, dom på något sätt hamnar i 

efterhand utan att få hjälp” 

Utanförskap 

Boendeområde   Isak   “Det är vad politikerna vill, samla 

invandrarna på en plats för att sen skylla 

samhällets problem på oss... vi är en 

syndabock” 

Hålla 

politikerna 

ansvariga 

Boendeområde  Sanna “Politikerna kommer inte göra något och de 

vill inte göra något heller”.  

Hålla 

politikerna 

ansvariga 

Boendeområde Sara “Barn och ungdomar som ska leda samhället i 

framtiden, när de inte känner sig som en del 

av den kan de inte styra den” 

Utanförskap 

Boendeområde Isak “Det är segregerat för att de vill hålla de 

finare platserna till de rika… trångt bygge är 

Uppdelning, 

“vi och de” 
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det i våra områden, de har pressat ihop oss på 

en yta 

Kommentar: (..) = kort paus, (...)= längre paus. Namnen i tabellen är figurerade  

5.2 Ett politiskt spel 

Det som framgick i sex av de tio intervjuerna var att respondenterna beskyllde politiker för 

den uppdelning som finns i dagens samhälle. Informanterna menade att politiker tillåter en 

enkel tillgänglighet av mat och andra nödvändigheter som härstammar från länder som de 

olika etniska grupperna kommer från. Det är en strategi för att “locka” dit flera invandrare och 

sedan bevara de på en och samma plats, detta inkluderar att försvåra flyttning från förorter. 

Det som även diskuterades var att politikerna helt enkelt inte bidragit med åtgärder eller andra 

förslag för att lösa dilemmat. Respondent Cece uttryckte sig på sådant vis: “Den tolerans och 

service som erbjud i dessa områden (förorter) finns inte i andra områden med etniska 

svenskar. Man vill ju locka hit ett visst folk, vissa områden är till för invandrare och man vill 

behålla det så.. det är ett politiskt spel”.  

 

Respondenten Isak var en av de sex informanter som ansåg att politikerna ville behålla dessa 

förorter till invandrare för att sedan kunna anklaga dem för komplikationer som uppstod och 

andra “problem” i samhället: “Det är vad politikerna vill, samla invandrarna på en plats för 

att sen skylla samhällets problem på oss... vi är en syndabock”. Detsamma ansåg 

respondenten Rami: “Politiker satsar mer på de rika och tycker att det är de fattiga som gör 

problem”. Detta resulterar i att informanterna ansåg att det var politikerna som hade makten 

och som kunde göra något åt den pågående boendesegregationen som finns i förorterna, men 

att de valde  att inte göra något åt dilemmat. Respondenten Sanna var även en av de sex 

informanter som även höll politikerna ansvariga. Respondent Sanna: “Politikerna kommer 

inte göra något och de vill inte göra något heller”.  

 

Alla informanter hade en ofördelaktig inställning till att minskning av boendesegregation kan 

ske under snar framtid . Det som även framgick i respondenternas svar var känslan av 

hopplöshet, informanten Emma beskriver sina tankar på detta sätt: “Nej det kommer inte 

minska och ingen kan lösa det, det går inte ..  så är det bara” i överensstämmelse med 

respondenten Cece som medgav följande“Nä, och jag tror att det här är en av anledningarna 

till att kriminaliteten kommer öka, för att barn som växer upp i dessa områden glöms bort”.  
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Alla tio respondenter berättade även i sina utsagor om åtgärder som politiker skulle kunna 

använda sig av för att motverka ökningen av boendesegregationen och uppdelningen i 

samhället. Ett förslag som diskuterades av fyra respondenter var att “sprida runt” eller 

“blanda” invandrare med svenskarna. 

 

 Respondenten Fanny uttryckte sig på sådant vis: “Politikerna kan göra något åt saken i 

stället för att samla alla migranter på samma område och sprida ut de… så kan man minska 

segregation, självklart” i likhet med informanten Sofia som påstod detta: “Att det blir mer 

blandat och att sluta dela upp människor som mindre bra och bra eller invandrare och 

svenskar. Det gör att ungdomar som lever i förorten får flera möjligheter”. I jämförelse med 

respondenten Sara som menade att nykomlingar inte skulle koncentreras på en och samma 

plats: “Det behöver vara mer blandat. När socialen skickar nyanlända till ett område ska det 

inte vara samma område för alla, utan de behöver sprida runt de, de kan vara på andra 

ställen”. Dessa förslag var ledande eftersom tre respondenter resonerade kring problematiken 

gällande svenskarnas (majoritetsbefolkningen) utflyttning av förorter när ett område blir 

bebott av invandrare. 

 

Informanten Faris beskrev sina erfarenheter och upplevelser på sådant vis: “Svenskarna 

flyttar ut.. de accepterar inte variationen.. att det finns människor med olika bakgrunder som 

kan vara dina grannar. Utan de bestämmer sig för att inte bo kvar där och det är därför 

boendesegregationen finns kvar”.  

Respondenten Rami påstod att ett annat förslag skulle kunna vara att reducera kostnaden på 

hyran i andra områden för att invandrarna därmed ska få chansen att flytta ut från förorterna 

och integrera med det resterande samhället. Rami uppgav detta: “Sänk hyrorna i andra ställen 

så vi får chansen att flytta runt och bo tillsammans med andra. Det är höga hyror i ställen 

där svenskarna bor som gör det omöjligt för oss att flytta dit”.  

 

5.3 Tillhörighet gentemot segregerade bostadsområden 

Under denna rubrik kommer det att presenteras varför individer bor kvar i förorterna, 

exklusive anledningar som visar på att befolkningen har bristande ekonomier och som inte 

kan betala en för hög hyra i andra områden. Därmed är tillhörighet en känsla som åtta av de 

tio intervjupersonerna upplevde och beskrev i sina utsagor. Förorten beskrivs som känslor av 

gemenskap och trygghet, men även där människorna kände att de tillhörde och att det var 
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bekvämt. Respondenten Fares uttryckte detta: “Majoriteten är väl turkar, det är ju därför min 

familj bor kvar där, de känner helt enkelt gemenskap”. Detta i samband med informanten 

Emma som påstod att: “Det var ett helt annat folk och kultur, det var nästa som att man 

kände alla. Man kände gemenskap”. 

 

Utöver känslan av gemenskap som majoriteten av respondenterna beskrev så berättades det 

omgående om det breda utländska mat sortimentet som även skapade trygghet. De varor 

individerna brukade använda i sitt hemland säljs numera i Stockholmsförorter, vilket i sin tur 

bidrog till att området blev mer attraktivt för invandrare. Respondenten Sara uttryckte sig på 

sådant vis: “Det fanns allt, det var jätte kul för mig för det fanns persiska affärer och persiska 

saker. Jag hittade allt jag letade efter där”.  Även respondent Sara påstod fortsättningsvis att 

“det finns massor med affärer och restauranger som är från invandrarnas länder. Folk som 

vill köpa hus köper i kista för att det finns allt de letar efter, de känner tillhörighet och 

gemenskap”.  

 

Ytterligare faktorer som stärkte känslan av tillhörighet för de som är boende i 

Stockholmsförorter är bland annat firandet av högtider som exempelvis Ramadan eller Eid. 

Respondent Emma menade att “exempel när det är ramadan det ser annorlunda ut i de här 

områdena, samma sak när det är eid alla är i fotbollsplanen och ber… man delar ut godis till 

barn och alla firar”. Detsamma gällde för respondent Cece som delade samma mening 

gällande högtidsfirandet “här kan jag uppmärksamma ramadan utan att vara eller känna mig 

utpekad”. Det respondenten Cece även konstaterade var att klädseln var en bidragande faktor 

till varför hon kände tillhörighet till förorterna, hon beskrev sin upplevelse på följande vis 

“här har jag det enklare att röra mig i min traditionella klädsel än vad det var i …  alla här 

är som alla, alla känner varandra”.  

 

Ett förekommande ämne som fyra av de tio respondenterna diskuterade var relationen till 

människor som redan bodde i förorterna. Respondenter resonerade kring att de betydande 

människorna antingen var orsaken till att människor flyttar till området eller att de inte flyttar 

därifrån. Exempelvis berättade respondenten Faris kommande “och så har de skaffat sig 

vänner och kusinerna bor där. Så det är flera anledningar till att de bor kvar som de gör”. I 

överensstämmelse med informanten Rami som hävdade “dessutom var det skönt att känna 

någon som redan bodde där och som kunde hjälpa till om det skulle behövas..mmm man kan 

ju inte språket eller vart affärerna ligger”. Gemensamma förklaringar till varför individen 
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bodde kvar var: “känner någon där”, “vänner och familj som bor där”, “en vänkrets här som 

de är nöjda med”, “grannar och vänner i området”. Detta resulterar i att individens relationer 

är väsentlig för trygghet- och tillhörighets känslan. 

 

5.4 Uppdelning, “vi invandrare och de svenskarna” 

Alla respondenter, vilket motsvarar tio intervjuer konstaterar att det fanns en tydlig 

uppdelning i Stockholmsområdet, mer specifikt förorterna. Den ojämlika uppdelningen som 

redogjordes för beskrevs på olika men även liknande sätt av informanterna. Fortsättningsvis är 

exempel på beskrivningar som nämndes gällande förorterna, att det var invandrare som bodde 

där med socioekonomiska brister i jämförelse med områden där svenskarna bor, detta enligt 

respondenten Cece “Invandrarna och familjer med socioekonomiska brister har sina 

områden och finare folk med en ren etnisk svenskhet bor i sitt område”. Ytterligare en 

beskrivning var att befolkningen som levde i förortsområdena var exkluderade från det 

svenska samhället, informanten Emma berättade detta på följande sätt “Rinkeby, tensta och 

hjulsta. De finns mycket invandrare och barnen lever kvar där, de är helt utanför samhället… 

att vara där är som att va utanför stockholm… man blir utanför samhällsdelningen som finns, 

det visar att man är inte välkommen och så”. Dessa två beskrivningarna är endast en liten del 

av flera befintliga, därtill angavs det att respondenterna inte kände sig välkomna någon 

annanstans och att de såg sig själva som “de andra” eller arbetarklassen. Informanten Rami 

beskrev sina upplevelser “svenskarna bor tillsammans och vi andra… invandrarna bor 

tillsammans”.  

 

Alla informanter påstod att de inte kände sig som en del av samhället, detta ledde till att de 

inte kunde identifiera sig med majoritetsbefolkningen som då är svenskarna. Men även 

diskuteras det att det råder en hierarkisk uppdelning där invandrare och förorter representerar 

den lägsta klassen, arbetarklassen. Respondent Cece uttryckte sig på sådant vis “invandrarna 

och familjer med socioekonomiska brister har sina områden och finare folk med en ren etnisk 

svensk bakgrund bor i sitt område”, i likhet med respondenten Sanna som påstod detta 

“ungdomarna i hässleby vad jag kan se är inte integrerade… de lever i en annan värld, alltså 

man är integrerad i hässelby men segregerad i stockholm”.  

 

Det som även framkom i det empiriska materialet var att svenskarna förknippas med “de 

finare områdena” i jämförelse med respondenterna som ansåg att de tilldelats förorter där 
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fattigdom och trångt bygge var vanligt. Informanten Isak påstod detta i ett citat: “Det är 

segregerat för att de vill hålla de finare platserna till de rika… trångt bygge är det i våra 

områden, de har pressat ihop oss på en yta”. Ytterligare en skillnad respondenterna 

diskuterade var att invandrare hade olika förutsättningar i jämförelse med svenskarna, 

informanten Cece uttryckte sig på sådant vis: “De ungdomar som bor i kista och rinkeby har 

inte lika förutsättningar som ungdomar i södermalm”, respondenten Sami var även inne på 

samma spår och hävdar detta: “Aktiviteter för de svenska barnen är helt annorlunda än för 

invandrarbarn”.  

 

5.5 Stämpling och fördomar som exkluderar invandrare från det svenska 

samhället 

Det som går jämna vägar med temat uppdelning, “vi och de” är koden fördomar och 

stämpling, respondenterna uttryckte vad majoritetsbefolkningens uppfattning var kring 

förorterna. Ett exempel på detta är respondenten Emmas förklaring “kommer du från hjulsta 

så menar man jag har dålig svenska eller de gör skumma saker asså säljer droger “i likhet 

med informanter Sami som berättade “jag har jobbat i en svensk skola förut och jag blev 

frågad vart jag bor och hur vi klarar oss i förorten när vi inte har mycket pengar”.  

 

Därtill poängterade fyra av tio respondenter som var bosatta i Järva området att media varit 

den avgörande faktorn till skapandet av dessa fördomar.  Detta genom att media illustrerade 

förorter på ett specifikt sätt med fokus på dess befolkning, men även upplyste de om 

incidenter som uppstod omgående. Respondenten Isak påpekar detta: “Media har sin bild av 

området och att de domineras av fattiga, arbetslösa och så, men det gör inte dessa människor 

till några sämre än andra”. Informanten Rami berättade följande: “Tidningar och på tv ser 

man vilka problem som händer och vilka bilar som blir brända i dessa områden hela tiden”. 

Respondenten Isak uppgav hädanefter sin oro kring fördomarna som skapar rädsla hos den 

övriga svenska befolkningen: “Jag tror jag inte sett en svensk människa här på fem år… 

kanske en liten överdrift men de är rädda för oss. De är rädda att vi går runt med vapen och 

ska stjäla allt de har så fort de kommer in i området”.  

 

Detta resulterar i att respondenterna syftar till att medias bild av förorten var det som 

bibehåller den pågående boendesegregationen som finns i dagens samhälle, men även skapade 

det en skildring mellan “vi och de”. Respondenten Sofia berättade om medias illustration av 



32 
 

förorter således “de sämre områdena klassas som kriminella eller farliga av media”. 

Fördomar skapar rädsla som i sin tur blir svåra att motbevisa när de olika grupperna inte 

integrerar med varandra, vilket informanten Isak diskuterade i tidigare citat.   

 

Det en informant hävdade var att ungdomar som levde i förorten och som blev tilldelade olika 

fördomar och stämplingar, hade slutat oroa sig kring uppdelningen som råder i samhället och 

att de anses vara farliga eller aggressiva, förortstjej eller förortskille. Ungdomarna var istället 

stolta över vad de representerar och försökte därmed känna gemenskap med “sitt eget 

samhälle” och “sin egen grupp”. Detta enligt respondenten Isak som uttryckte sig på sådant 

vis “ungdomarna har slutat försöka bevisa motsatsen, att de inte är farliga eller aggressiva… 

utan de tar till sig rollen”, “De blir jätte påverkade.. de tar till sig det som sägs om området, 

de börjar ta över rollen som förortstjej eller förortskille. Det har blivit en identitet som 

ungdomar identifierar sig med och känner gemenskap… att de är en del av gruppen”.  

 

Stämpling och fördomar har tidigare presenterats i detta avsnitt, det som därmed var intressant 

var två respondents diskussion angående stämpling när det kommer till ungdomar som levde i 

förorten gentemot andra ungdomar som även levde i förorten. Ungdomarna i förorten skulle 

bete sig, tala och klä sig på ett visst sätt, gör de inte det anses de tillhöra den andra gruppen 

som i detta fall var svenskarna (ifall de efterliknar de). Respondenten Sofia diskuterar vad 

konsekvenserna till detta kan vara “de påverkas negativt, de blir bara riktade i en riktning och 

det är att leva och uppfostras och stanna i förorten.. man ska följa ortens regler. Gör de inte 

det blir de kallade för svennefierad eller så blir de utfrysta från samhället de känner 

gemenskap med. Och de blir inte heller accepterade av svenskarna eftersom de för alltid ses 

som orten barn”. Informanten Sara resonerade även kring detta “det fanns moralpoliser i 

Sverige också, de kritiserade vad jag hade på mig. Folket vaktade varandra”. 

 

5.6 Känslan av utanförskap  

I förhållande till segregationen tillkom en känsla av utanförskap hos respondenterna, flera 

hade erfarenhet om hur denna känsla stärktes i relation till uppdelningen i samhället. Fanny 

som studerade till lärare beskrev att det fanns ett samband mellan segregation och 

utanförskap, genom att “segregation ökar och tillsammans ökar utanförskap “. Fanny 

nämnde hur unga i förorter var påverkade av utanförskapet genom att ”dom på något sätt 
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hamnar i efterhand utan att få hjälp” och fortsstte med att “man blir fast i samma område och 

samma jobb och inget ändras”.    

 

Rami instämde på hur utanförskapet hade en stor inverkan på ungdomarna i området, att 

“barnen och ungdomarna är de som blir utsatta. De lär sig inte ren svenska, utan det är 

mycket slang. Ungdomar och barn känner sig annorlunda eller mindre värda” detta gav 

ungdomarna ett intryck att de inte är likvärdiga i samhället. Fortsättningsvis uttryckte Rami 

att ungdomar i segregerade områden “inte en del av samhället, de är utanför” vilket påvisar 

att ungdomarna inte hade en rättvis chans till att bli en del av samhället redan från början. 

Enligt Rami leder detta till att ungdomarna blir “arga eftersom de inte blir behandlade som 

andra och som jag sa tidigare känner de utanförskap” samt “de blir påverkade negativt 

också, de påverkar deras självkänsla och förtroende”.  

 

Respondenterna Emma och Sanna hade en annan aspekt på hur segregerade områden 

genomlever utanförskap, de beskrev att det var som att leva i två olika verkligheter. Emma 

uttryckte att “de finns mycket invandrare och barnen lever kvar där, de är helt utanför 

samhället.. att vara där är som att va utanför Stockholm. De lever i två olika verkligheter helt 

enkelt”. Fortsättningsvis förklarade hon att “man blir utanför samhället delning som finns, 

visar att man inte är välkommen och så”. Sanna beskrev att “det blir delningen i samhället, 

asså .. det blir ju utanförskap och man … liksom ungdomar som bor i orter blir inte med i 

samhället. De har sitt eget samhälle”.  

 

Cece delar liknande åsikt som Emma och Sanna angående två verkligheter, när individen 

medvetet väljer att vara kvar i det segregerade området så väljer hen omedvetet bort att bli 

inkluderad i samhället. Cece uttryckte att “problemet är att man väljer medvetet bort att bli 

en del av samhället, om man lämnar förorten kommer man bemötas av en annan verklighet än 

den man lever i”. Fortsättningsvis uttryckte Cece att “dessa ungdomar lever i en annan 

verklighet än det övriga samhället gör”.  

 

Vilket kan leda till att det blir en krock mellan dessa två verkligheter, under hela ens livstid 

har individen levt i en verklighet, och när hen väl kommer ut i samhället ser hen en annan 

verklighet vilket kan blir problematiskt. Fanny belyser just denna punkt genom att påstå att 

när “något har hänt då tänker man ja men det är normalt här, men det blir onormalt när 

saker händer i ett lugnt område. det är ju mest unga som blir drabbade av segregationen som 
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finns i samhället”. Problematiken för dessa ungdomar blir att normaliserar något som 

egentligen anses vara “onormalt” eller normbrytande i samhället. 

  

6. Analys  

Syftet med denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur unga vuxna med 

turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare 

är en aspekt som behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till 

boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant 

att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i samhället. För att besvara 

uppsatsens frågeställningar finns det i följande kapitel en analys av det framtagna resultatet 

som presenterats i föregående avsnitt. Därtill är strukturen bestående av frågeställningar med 

underrubriker som motsvarar de framtagna teman och en analys därjämte. Detta i koppling till 

studiens tidigare forskning samt teorierna, som i sin tur är Bourdieus teori om det sociala 

rummet och Wacquants teori om territoriell stigmatisering. Uppsatsens frågeställningar är 

således:  

● Vilken inverkan har boendesegregationen på unga vuxna med en turkisk och iransk 

bakgrund i Stockholmsförorter?  

● Vilka mekanismer ligger bakom känslan av utanförskap hos unga vuxna som bor i 

Stockholmsförorter?  

6.1 Ett politiskt spel 

Mer än hälften av respondenterna belyste att politikerna ansvarade för uppdelningen som 

skedde i samhället, detta tema besvarade inte uppsatsens frågeställning men var ett intressant 

tema som borde uppmärksammas. I resultatdelen presenteras respondenternas upplevelser och 

erfarenheter gällande om minskning av boendesegregation kunde ske i snar framtid. Alla 

respondenter uttryckte att de hade en ofördelaktig inställning till en sådan minskning, men 

även var ett intressant resultat att respondenten beskyllde politiker för den boendesegregation 

som existerar i dagens samhälle. Informanterna hävdade även att det var “hopplöst” och att 

ungdomar och barn som växer upp där glömdes bort. Det påstods även att politiker försökt 

“locka” invandrare och människor som delar samma bakgrund, genom att tillåta ökandet av 

utländskt sortiment vad gäller exempelvis mat och kläder osv. Andra respondenter påstod att 

de hittade allt de letade efter i förorter. Det som även var ett framkommande ämne var att 



35 
 

politikerna ville behålla dessa områden ämnade för invandrare, för att sedan beskylla 

samhällsproblemen på förorten och dess befolkning.  

 

Respondenterna var även flitiga med att ta fram åtgärder som kan minska den rådande 

boendesegregationen i stockholmsförorter. Det ledande förslaget som fyra respondenter 

diskuterade var att “sprida runt” eller “blanda” invandrare med svenskar. I samband med detta 

uttryckte tre respondenter problematiken kring svenskarnas flyttning från områden som 

beboddes av invandrare. I koppling till tidigare forskning diskuterades Bråmå (2006) teorin 

och begreppet “white flight” som indikerar att majoritetsbefolkningen överger 

bostadsområden där andelen invandrare ökar. Detta var en bidragande faktor till att 

minoritetsgrupper koncentreras på samma område, men även att boendesegregationen 

upprätthålls och därmed ökar. Detta var en känsla som respondenterna diskuterades och 

menade att det var grunden för problematiken (boendesegregationen) och de fastställde även 

att politikerna var ansvariga för detta.     

 

Ytterligare ett väsentligt förslag som trädde fram och diskuterades var respondenten Ramis 

åtgärd, som utgick från att reducera kostnaden på månadshyran i andra områden. Rami 

framförde att de höga hyrorna var anledningen till att uppdelning i samhället inte minskade,, 

invandrare har inte råd att betala en hög hyra på grund av deras ekonomiska tillstånd. 

Däremot om hyran sänktes görs detta det möjligt för invandrare att integrera med 

majoritetsbefolkningen och flytta runt. Vetenskapsrådet (2018) diskuterade i tidigare 

forskning anledningar som i sin tur orsakade segregation. Därtill påstod Vetenskapsrådet 

(2018) att hushåll med lägre ekonomiska resurser hade begränsade möjligheter till att bosätta 

sig i en bostad som överensstämmer med dennes preferenser. Invandrarnas begränsade 

möjligheter till flykt ledde till att de ofrivilligt bodde kvar i bostadsområdet. Detta indikerar 

att svenskar som hade ett högt ekonomiskt kapital är de som var gynnade i bostadsmarknaden, 

i förhållande till invandrarna som i detta fall var resurssvaga och inte kunde utgöra en 

konkurrens. Detta tydde på att gruppens inkomst var det som var bidragande till 

upprätthållandet av boendesegregationen i Stockholmsområdet (Vetenskapsrådet 2018).  

 

Temat “ett politiskt spel” besvarade inte uppsatsens frågeställning, däremot kunde 

respondenternas resonemang kopplas till studiens frågeställningar. Respondenterna 

diskuterade att invandrare och svenskar bör “blandas” som en åtgärd för att minska 

boendesegregationen. Detta tydde på att respondenterna kännde ett utanförskap, isolering och 
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uppdelning, i och med att de kände sig övergivna och fast i ett och samma område som inte 

hade ett fördelaktigt rykte. Exempelvis diskuterar Urban (2015) i tidigare forskning 

benämningar på förorter som utsatta, hög arbetslöshet, låga inkomster, dominerat av 

invandrare med utländsk bakgrund, bristfälliga språkkunskaper osv. Ännu en åtgärd som 

respondenterna belyste var att sänka hyran i andra bostadsområden, även detta resonemang 

förstärkte känslan av utanförskap och den ogynnsamma inverkan boendesegregationen har på 

unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund i Stockholms förorter (Urban 2015).        

  

6.2 Tillhörighet gentemot segregerade bostadsområden 

Åtta av de tio respondenter som intervjuades påstod att de kände tillhörighet till förorten de 

bor på. Tillhörighets känslan associerades med känslan av gemenskap, trygghet och 

bekvämlighet. Respondenten Emma berättade att firandet av högtider var en faktor som 

bidrog till tillhörighet. Informanten Cece delade samma uppfattning gällande Emmas 

beskrivningen av högtider, men även att klädseln var det som fick henne att känna sig 

bekväm, Cece kunde klä sig som hon själv behagade utan att bli utpekad eller utsättas för 

kritiska blickar.  

 

Tillhörighet hos respondenterna kopplades främst till de sociala relationer som de hade i 

området och som bidrog till acceptans av individen/er i fråga. Det handlade om grannar, 

vänner, kusiner och andra anhöriga som bodde i samma område och som välkomnade 

individen, delade samma kultur och klädsel. Tillhörigheten bidrog till att respondenterna 

kände gemenskap och att de var en del av en helhet. Tidigare forskning diskuterade den 

etniska segregationen som kan förknippas med det respondenterna förmedlade, val av 

bosättningsområdet baserades på områdets etniska karaktärsdrag. Etniska karaktärsdrag 

innefattade språk, den kulturella identiteten, utländska bakgrunden, födelselandet osv 

(Hugosson & Maandi 2008:3).  

 

Informanterna diskuterade att tillhörighetens känsla till områdets befolkning bidrog i sin tur 

till att individerna valde att inte flytta ut eller var anledningen till att de flyttade till 

bostadsområdet. Individer delade samma eller mestadels av dessa nämnda komponenter, 

exempelvis berättade respondenten Fares att majoriteten av befolkningen i Husby är turkar, 

vilket leder till att familjen väljer att bo kvar där.  
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Temat “tillhörighet gentemot segregerade bostadsområden” har en fördelaktig inverkan 

på unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund i Stockholmsförorter, detta eftersom de 

kände gemenskap, tillhörighet och en del av en helhet. Respondenterna uttryckte att 

tillhörigheten uppnådes genom delad kultur, klädsel, sociala relationer osv. Detta resulterade i 

att tillhörighet var en mekanism som motverkade känslan av utanförskap och i stället bidrog 

till känslan av integration i bostadsområdet. Respondenter som var boende i förorter kände sig 

nöjda och menade att de inte vill flytta ut även om de kunde, detta påvisade en frivillig 

bosättning. Det nästkommande temat var “uppdelning, vi och de svenskar” och som gick i 

liknande vägar som temat “tillhörighet gentemot segregerade bostadsområden”, allteftersom 

det även diskuterade ett perspektiv som indikerade tillhörighet till minoritetsgrupper. Därmed 

diskuterade det nästkommande temat en ojämställd fördelning och ojämlikhet i samband med 

en påtvingade exkluderingen.   

    

6.3 Ojämlik uppdelning, “vi invandrare och de svenskarna” 

Tio av tio respondenter fastställde att det fanns en tydlig uppdelning i Stockholms förorter. 

Dessutom berättade respondenterna att svenskarna hade sina områden i förhållande till 

invandrare som hade andra områden. Men även konstateras det att förorter är exkluderade 

från det svenska samhället, informanterna kände därmed inte att de var välkomna i 

“svenskarnas områden”, och att invandrare representerade “de andra” eller arbetarklassen. 

Respondenterna förklarade att det råder en hierarkisk uppdelning i samhället där de själva har 

lägst status, detta ledde till att de inte finner gemenskap till majoritetsbefolkningen. En viktig 

aspekt som diskuterades av respondenterna är att de förbundne “de finare” områdena med 

svenskar och de “fattiga områdena” eller “trångt bygge” med förorter.  

 

Lindström (2019) beskriver i tidigare forskning begreppet “vi och de” och menade att den 

antingen förstärkte eller förminskade skillnader och likheter mellan grupperna. I 

respondenternas fall var det tydligt att boendesegregationen och uppdelningen i samhället 

förstärkte dessa skillnader. Genom att respondenterna konstant uppmärksammade skillnader 

mellan “vi” och “de andra” innebar det att de inte kände gemenskap med gruppen, men även 

att de var missgynnade i förhållande till “de andra”. När respondenterna kände skillnader och 

färre likheter med majoritetsbefolkningen indikerade det att de redan skett en uppdelning som 

var svår att återuppta (i enlighet med det respondenterna hävdade). Flera respondenter har 

uttryck att de var utestängda från samhället eller lever i en annan värld, vilket ligger till grund 
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för slutsatsen. Det som även bidragit till exkludering av invandrare i förhållande till 

majoritetsbefolkningen var Dahlstedt (2018) begrepp gällande “badlands”. Därtill 

symboliserar förorter de “dåliga områdena” som resulterar i lägre status för dess befolkning 

(Dahlstedt 2018).  

 

Temat “uppdelning, vi invandrare och de svenskar” har en oförmånlig inverkan på unga 

vuxna med en turkisk och iransk bakgrund i Stockholms förorter, på grund av att den tydliga 

uppdelningen som respondenterna diskuterade är ojämlik och missgynnande. Detta eftersom 

det tillför lägre status och associationer med “fattigdom” eller “arbetarklass” för de som 

bodde i Stockholmsförorter. Ytterligare uppmärksammades perspektiv på ekonomiska 

möjligheter i respondenternas utsagor, exempelvis hävdade en informant att när hen sökte ett 

jobb i förorten blev hen omedelbart tillsatt tjänsten, vilken hen inte blev i “svenska områden”. 

Detta resonemang indikerar att de ekonomiska behoven även var en bidragande faktor till 

reproducerbarhet av en påtvingad ojämlik fördelning. Detta kan även klassas som en av de 

mekanismer som låg bakom känslan av utanförskap hos unga vuxna som bor i 

Stockholmsförorter.  

 

6.4 Stämpling och fördomar som exkluderar invandrare från det svenska 

samhället 

Detta tema är även en gren av det tidigare temat “uppdelning, vi invandrare och de 

svenskar”, eftersom det stärkte avståndet genom att respondenter blev tilldelade fördomar och 

andra uppfattningar som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Respondenten Emma 

gav exempel på fördomar hon och människor i sin omgivning blev tillskrivna, genom att 

hävda att om en individ kom från Hjulsta innebar det att hens svenska språkkunskaper var 

sämre eller att de sålde droger. Fyra respondenter beskyllde orsaken till fördomar och 

förutfattade meningar på media som avgörande roll. Genom att media skapade en bild av 

förorterna som utsatta eller farliga bidrog det till fördomar som majoritetsbefolkningen 

anammar utan att skapa egna erfarenheter av området. Detta resulterade i att medias 

illustration upprätthöll boendesegregationen och uppdelningen i samhället. Respondenten 

Sofia berättade även att förorter ansågs vara kriminella och farliga med hjälp av medias 

inblandning och konstruktion. För att koppla detta till teoretiska utgångspunkter användes i 

detta fall forskaren Wacquants begrepp gällande territoriell stigmatisering (Wacquant, 2007). 
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Minoritetsgrupper som bodde i förorter utestängdes från samhället, fastän de kände 

tillhörighet och trygghet som respondenterna har visat tecken på. Omgivningens 

nedvärderande beskrivningar, i detta avseende gäller det medias illustrationer som anammas 

av den resterande befolkningen, skapade en social exkludering för områden bebodda av 

minoritetsgrupper.  

 

Wacquant (2008) påstod att individen som levde i områden med territoriell stigmatisering 

internaliserar dessa, vilket kan leda till att individen bestride tillhörighet och gemenskap 

känslan. Ytterligare en aspekt som Wacquant (2008) diskuterade är att de negativa 

föreställningarna som individen tillskrivs, ledde till att personen försökte distansera sig från 

området och invånarna med begreppet “non-belonging” (Wacquant, 2008).  

Däremot visade det transkriberade materialet att fördomar och stämplingar ungdomar blev 

tillskrivna anammas av dess befolkningen. Respondenten Isak hävdade att ungdomar slutat 

försöka “bevisa motsatsen” till att de inte var farliga, säljer droger, pratar slang eller att de var 

aggressiva. Däremot skapades gemenskap genom att ungdomarna kände stolthet över att 

tillhöra dessa minoritetsgrupper. Gemenskapen reproduceras genom att vara en del av en 

helhet, detta utan att påverkas av stämplingar och fördomar som därmed accepteras och tas 

till. 

 

Detta resulterades i att minoritetsgrupperna i stället exkluderar sig medvetet från 

majoritetsbefolkningen och på så vis uteslutade svenskarna. Sernhede (2002) diskuterade 

detta fenomen med benämningen “kollektivt motstånd” som uppstod som en slags respons på 

de fördomar och stämplingar förortsområden tillskrivs. Men även kan det ske en omvänd 

maktposition där svenskar som försöker efterlikna invandrare genom klädsel eller kultur blev 

utanför och inte accepteras (Sernhede 2002).     

 

Ett intressant resultat som författarna inte hittade någon koppling till i tidigare forskning eller 

teoretiska utgångspunkter var det faktum att stämplingen skedde mellan förortens invånare 

sinsemellan. Det fanns tydligen ett visst sätt ungdomar som bodde i förorten skulle bete sig 

på, klä sig på och tala på. Huruvida om ungdomar eller andra invånare inte följde detta spår 

blev de exkluderade från den gemenskap de kände tillhörighet till. Respondenten Sofia 

berättade att om förortens invånare betedde sig på ett “annorlunda” vis, blev de då kallade för 

“svennifierade” och kritiseras därmed.  Detta i samband med respondenten Sara som menade 

att “moral poliserna” som fanns i förorten försökte vägleda människor i samma riktning som 
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de andra. Temat “Stämpling och fördomar som exkluderar invandrare från det svenska 

samhället” har en ogynnsam inverkan på unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund i 

Stockholmsförorter. Detta på grund av att fördomar och förutfattade meningar ger låg status, 

förstärker uppdelningen och visar på att minoritetsgrupper är en underlägsen grupp i 

samhället. 

 

Detta perspektiv hävdade respondenterna var medias porträttering och illustrering, detta 

genom att media endast uppmärksammade områdets negativa aspekter. Dessutom har 

fördomar bidragit till att invånarna i förorter anammat de tillskrivna beskrivningarna och i 

stället representerar det stolthet. Människor kritiserade varandra för att i sin tur bevara 

områdets identitet och arrangera gränser för hur invånarna skulle bete sig. Detta ledde till att 

tillhörighet skapades inom förortens gränser, invånarna delade samma normer och värderingar 

(avviker från majoritetssamhällets normer och värderingar). Detta kan även tolkas som en 

mekanism som låg bakom känslan av utanförskap hos unga vuxna som bodde i 

Stockholmsförorter, detta eftersom förorts invånarna utestängdes från att känna tillhörighet till 

majoritetssamhället på grund av fördomar de tillskrivits. Men även skapades utanförskap om 

de inte följde gruppens regler och normer. Ytterligare var den största likheten mellan alla 

dessa fem teman att “vi och de” uppdelningen som fanns i samhället återspeglades i 

respondentens syn på samhället och på förorter. Uppdelningen var grunden för 

boendesegregationen, den producerade och reproducerade samhällsstrukturen. 

 

6.5 Känslan av utanförskap 

Ett underliggande mönster som var anmärkningsvärt var att flera respondenter upplevde en 

känsla av utanförskap och exkludering i samhället. Enligt Bourdieu (1993) är kapital verktyg 

för individen, kapital definierade vilken position individen hade i samhällsstrukturen (sociala 

rummet). Eftersom respondenterna saknade kapital bidrog det till känslan av utanförskap, 

individen fick en lägre placering i det sociala rummet utifrån vilket kapital hen hade. 

Respondenten Rami bekräftade Bourdieus teori genom att påstå att ungdomar i förorter hade 

ett mindre värde än andra människor i samhället.  Därtill menade Bourdieu att detta berodde 

på kapitalvolym, eftersom gruppens totala antal kapital påverkade individens placering i det 

sociala rummet. Kapitalvolym mäts utifrån hela gruppens totala kapital och inte enbart 

individens kapital. De flesta som bodde i segregerade områden saknade ekonomiskt, kulturellt 
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och socialt kapital, vilket ledde till att segregerade områden fick en lägre placering i 

samhällsstrukturen i förhållande till de övriga områden (Bourdieu 1993).  

 

Ungefär hälften av respondenterna hade ett kulturellt kapital, de hade en akademisk utbildning 

eller studerar fortfarande på akademisk nivå. De fem respondenter som hade en akademisk 

utbildning hade även till viss del ett ekonomiskt kapital i och med att de ägde en bostadsrätt, 

de hade medvetet valt att bosätta sig i ett inkluderat område i samhället. Dock saknade alla 

respondenter det sociala kapitalet, deras sociala relationer var inom det segregerade området 

(Bourdieu 1993). Även respondenter som bodde i inkluderade områden saknade det sociala 

kapitalet, Fanny som var bosatt i ett inkluderat område hade ingen relation eller kontakt med 

sina grannar förutom att de hälsade på varandra i trappuppgången. 

 

Bourdieus (1997) teori om det sociala rummet beskrev det symboliska värdet som igenkänns 

eller värdesätts utifrån samhället. Olika områden hade en viss status eller ett visst värde i 

samhället. Varje människa representerade området hen var bosatt i, området gav människan 

ett symboliskt värde. Människor som var bosatta i segregerade områden hade ett betydligt 

mindre värde och igenkänns genom sin klädsel, språk och uttal. Fanny som tidigare var bosatt 

i en förort innan hon flyttade till ett mer inkluderat område märkte av en stor skillnad mellan 

kommunerna. Vissa kommuner fick mer resurser vilket ledde till att de kunde erbjuda mer 

stöd och möjligheter för unga i vissa områden än andra. Detta visade hur vissa områden 

värdesattes mer än andra i form av större möjligheter och flera chanser (Bourdieus 1997).  

 

De flesta respondenter bodde kvar i det segregerade området fastän det ledde till ett 

återskapande av känslan utanförskap och tillåta den befintliga uppdelningen att fortsätta. 

Fanny uttryckte att alla människor som var bosatta i förorten  inte hade ett valt, utan det var 

ofrivilligt, individen fastnade helt enkelt i förorten. Enligt Dahlstedt (2018) har förorter 

förknippats med att vara dåliga områden samt vara bebodda av migranter och 

minoritetsgrupper. Genom att migranterna och minoritetsgrupperna var samlade i vissa 

områden blev det enklare att exkludera de från majoritetssamhället. Emma som flyttade ut ur 

förorten för några år sedan förklarade att människor som var bosatta i förorterna var utanför 

samhället och tillhörde inte det helt. Dahlstedt (2018) skrev att förutom att förorter ansågs 

vara dåliga områden så associeras det med utanförskap, kopplingen som gjodes  mellan 

förorterna och utanförskapet var något politiker och media bidrog till (Dahlstedt 2018).  
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Wacquant (2007) skrev om sambandet mellan utanförskap och stigmatisering, 

samhällsstrukturen delade in människor med etniska bakgrunder till specifika områden. Dessa 

områden fick en markering och ansågs vara uteslutna från samhället, vilket skapade en direkt 

diskriminering mot människorna som bodde i dessa områden. Till följd av diskrimineringen 

som var riktad mot de segregerade områdena förminskades möjligheterna till att accepteras 

och inkluderas i samhället. Vilket resulterade i en ilska bland unga vuxna i förorterna 

eftersom dessa behandlades annorlunda på ett destruktivt sätt, vilket bekräftade känslan av 

utanförskap. Denna stigmatisering påverkade människorna i segregerade områden olyckligt, 

flera människor hade inte frivilligt valt att bosätta sig i dessa områden. Att inte inkluderas och 

ständigt exkluderas skapade en känsla av utanförskap, vilket ledde till att ungdomarna sökte 

efter en gemenskap mellan varandra. I detta fall valde ungdomar att vända sig till sitt område 

och skapa gemenskap mellan varandra vilket ledde till två verkligheter. Eftersom de är 

utanför samhället och inte en del av dess verklighet valde de att skapa sin egen verklighet för 

att kunna tillhöra den (Wacquant 2007).  

 

Svedberg & Walltor (2013) skrev att det fanns en geografisk uppdelning i samhället som 

främst skedde i storstäderna, det fanns bestämda områden för socialt utsatta människor samt 

människor med olika bakgrunder. Dessa områden benämndes till utanförskapsområden 

eftersom de hade hamnat utanför samhällets välfärd. Genom att ha utanförskapsområden 

förenklas isoleringen och separation från de övriga områdena i samhället. De människor som 

var bosatta i förorten stack ut från det övriga samhället genom deras slang språk och klädsel, 

även vilket område de var bosatta på (Svedberg,Walltor 2013). En samhällsuppdelning som 

direkt isolerade och frös ut människan från den större gemenskapen utan att ge hen en chans. 

Människorna som var bosatta i utanförskapsområden hade en mycket mindre möjlighet och 

närmare till ingen möjlighet alls att inkluderas i majoritetssamhället (Svedberg, Walltor 

2013). 

 

Temat känsla av utanförskap presenterades vilka mekanismer som låg bakom känslan av 

utanförskap hos unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund som bodde i 

Stockholmsförorter. Den främsta mekanismen var bostadsområdet eftersom bostadsområdet 

avgjorde vilken placering människan fick i samhället samt vilka möjligheter hen fick. Därefter 

fanns det flera mekanismer som spelar roll såsom utbildningsnivå, sociala relationer och 

äganderätten. För att människan kände tillhörighet till samhället bör hen uppfylla vissa villkor 

för att accepteras, detta tillför ett värde till människan som igenkänns av övriga 
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samhällsmedborgare. Unga vuxna med både turkisk och iransk bakgrund upplevde 

utanförskap som var relaterad till deras bostadsområde, en påverkan på deras livsmöjligheter.  

  

7. Avslutande diskussion  

I detta avsnitt lyfte författarna en sammanfattning av studiens resultat, detta i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställning som i sin tur var att undersöka vilken inverkan 

boendesegregationen har på unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund i Stockholms 

förorter. Ytterligare ett syfte var att efterforska vilka mekanismer som låg till grund för 

känslan av utanförskap, om detta inte uppmärksammades var det därför väsentligt att 

undersöka orsak till integration. Uppsatsens struktur är bestående av två frågeställningar som 

besvaras genomgående, inleds därmed med det huvudsakliga resultatet som 

sammanställdes.      

 

Boendesegregation har en ogynnsam inverkan på unga vuxna med turkisk och iransk 

bakgrund och som var bosatta i Stockholms förorter. Detta eftersom respondenterna kände sig 

underlägsna gentemot majoritetssamhället. Exempelvis uttryckte de att politiker försökte 

“locka” dit invandrare, detta tankesätt är inte gynnsamt eftersom beskrivningarna som fanns 

associerade med förorter inte var tilltalande. Respondenterna beskyllde politiker som orsak till 

uppdelningen i samhället, på grund av att det enligt respondenterna inte utförde några åtgärder 

till problemet. Ytterligare framgick det att respondenterna kände sig orättvist behandlade 

allteftersom bostadshyror i andra områden var så pass höga att invandrare inte hade råd att 

bosätta sig i dessa områden. Detta resulterade även i att boendesegregation hade en 

ofördelaktig inverkan på individer med en turkisk och iransk bakgrund, de var ofrivilligt 

bosatta i ett område på grund av sitt ekonomiska tillstånd. Individer med ett högt ekonomiskt 

kapital var gynnade i en sådan situation i jämförelse med resurssvaga individer, detta enligt 

tidigare forskning (Molina 1997:38–39).  

  

Boendesegregation kan även besitta gynnsamma aspekter över individen som exempelvis 

känslan av tillhörighet. Majoriteten av respondenten uttryckte denna känsla i samband med 

känslor som gemenskap, trygghet och bekvämlighet. Firandet av högtider var ett 

framkommande ämne, men även att respondenterna fick klä sig som de brukade göra i sitt 

eget hemland, detta utan att kritiseras. Det som även bidrog till tillhörighet känslan var att 
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respondenterna hade utvecklat sociala relationer som bodde i samma område. Det var bland 

annat kusiner, vänner eller grannar som delade samma språk, kultur eller födelseland. I och 

med att tillhörighet är fördelaktigt förklarade respondenter att detta var anledningen till att de 

inte flyttade från området (argument för att bo kvar).  

  

Det som däremot hade en missgynnsam effekt på respondenterna var att de konstaterade att 

det fanns en markant uppdelning i stockholmsförorter. Detta till följd av att svenskarna hade 

sina områden och invandrare andra områden. De resonerar även kring att samhället var 

uppbyggt i en hierarkisk ordning där invandrarna motsvarade ”de fattiga” eller arbetarklassen, 

i jämförelse med svenskarna som blev tilldelade ”de finare områdena”. Denna uppdelning 

som bestod av ”vi och de” är sällan optimistisk, men även är dessa mekanismer anledningen 

till att känslan av utanförskap framställdes hos individen. Känslan av tillhörighet gentemot 

majoritetsbefolkningen minskade och förstärktes i stället till minoritetsgrupper. Detta i 

förhållande till den svenska befolkningen som flyttade ut från förorter där invandrare 

motsvarar majoriteten. Tidigare forskning förklarar detta dilemma med begreppet “White 

flight” (Bråmå 2006).   

  

Därutöver var andra mekanismer som låg bakom känslan av utanförskap hos unga vuxna som 

bodde i Stockholms Förorter, att de blev tillskrivna fördomar och andra förutfattade meningar 

som stärkte utanförskapet däremellan. I resultatdelen har exempel på sådana fördomar och 

stämplingar introducerats, sämre språkkunskaper eller handel av droger är två i mängden. Ett 

intressant resultat som även bidrog till exkludering, stämpling och fördomar är medias 

illustration av förorter. Genom att media publicerade förbindelser mellan förorter och begrepp 

som farliga områden eller aggressiv befolkning, skapades det större särskiljning mellan 

majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupperna.  

 

Ytterligare ett anmärkningsvärt resultat som denna studie bidragit till var minoritetsgruppers 

bevakning gällande varandra. Detta kan förknippas med boendesegregationens 

missgynnsamma inverkan på unga vuxna eftersom de blev begränsade och på ett ungefär, 

”tvungna” att följa de regler och de åsikter som den resterande gruppen hade. Benämningar 

som ”svennefierad” var ett nedsättande ord som användes för att beskrev invandrare som ville 

eller försökte efterlikna svenskar. Användandet av ett sådant begrepp kan även klassas som 

mekanismer som ledde till utanförskap. Däremot representerar utanförskapet en isolering i 

förhållande till andra minoritetsgrupper och därmed inte i samband med 
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majoritetsbefolkningen. Även om det fanns fördelaktiga aspekter med boendesegregation 

befattande tillhörighets känslan, var de ogynnsamma influenserna överskridande. 

  

Forskaren Loïc Wacquant hävdar att den territoriella stigmatiseringen som publiceras genom 

medias gestaltning av marginaliserade bostadsområden tillförde en ofördelaktig stämpling till 

områdets befolkning. När förorters befolkning internaliserar denna stigmatisering medfördes 

det skamkänslor som distanserades de från bostadsområdet. Det som skedde i förorter var 

“blemish of place” som översätts till “fläckning av platsen”, i detta fall påverkades 

befolkningen även av fläckningen (Wacquant 2007). Majoritetssamhället associerade förorter 

och dess befolkning med låginkomsttagare eller farliga områden. Detta ledde till att 

minoritetsbefolkningen kände ett utanförskap gentemot majoritetsbefolkningen. Däremot 

påstod respondenterna att ungdomar och andra individer som bodde i området i stället gjorde 

ett “kollektivt motstånd” gentemot fördomar och stämpling. Detta genom att anamma det som 

sades och de förutfattade meningar som skapades (Sernhede 2002). 

 

Kapital associerades med människan, enligt Bourdieu var kapital ett redskap för människan 

och tillämpar ett indirekt värde i samhällsstrukturen. Människor som levde i förorten saknade 

kapital vilket ledde till att de hamnade längst ner i samhällsstrukturen, bristen på kapital ledde 

till segregation och en känsla av utanförskap. Eftersom kapital var ett redskap som gav 

människor bättre förutsättningar i samhället, var det viktigt att värna om sina kapital och 

utöka de. Genom att ha kapital uppstod ett symboliskt kapital som igenkänns utav 

omgivningen, människor som var bosatta i förorter saknade det symboliska kapitalet eftersom 

de inget hade kapital i grunden. Det blev svårt för de bosatta i förorterna att inkluderas i 

samhället för att de fick betydligt mycket färre möjligheter än andra, detta på grund av 

saknaden av kapital (Bourdieu 1993). 

 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, det empiriska materialet samlades 

genom semistrukturerade intervjuer. Det var sammanlagt tio intervjuer som genomfördes, 

därav hade fem respondenter turkisk bakgrund och de resterande fem iransk bakgrund. Alla 

respondenter var bosatta i någon förort som är beläget i Stockholmsregionen. Syftet med 

denna undersökning är att skapa en större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller 

iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. Ytterligare är en aspekt 



46 
 

som behandlas unga vuxnas uppfattning till utanförskap i förhållande till 

boendesegregationen. Om utanförskap “känslan” inte belyses hos unga vuxna är det intressant 

att undersöka vilka faktorer som bidragit till integration i samhället.  

 

 

Det som framför allt var relevant att diskutera gällande den metodologiska diskussionen var 

valet av kvalitativ metod, i jämförelse med den kvantitativa metoden som skulle bidragit till 

ett mer omfattande och möjligen annorlunda resultat än det som presenteras i resultatkapitlet. 

Den kvalitativa metoden utmärker sig genom att den ämnade att studera fenomen som inte 

gick att mäta med hjälp av statistik, exempel på detta var upplevelser och uppfattningar. Som 

tidigare nämnt var den valda datainsamlingsmetoden intervjuer, detta för att få tillgång till 

respondentens miner, kroppsspråk och gester under intervjuns gång, vilket inte kunde 

framhävas genom användandet av exempelvis enkäter. Detta var anledningen till att den 

kvalitativa metoden bedömdes bäst passande för denna studie i och med att studien fokuserar 

på individens personliga upplevelser och känslor.  

 

Det som däremot var riskabelt med den kvalitativa metoden var att forskaren genom sin egen 

förförståelse och uppfattningar om fenomenet kan komma att till en viss del påverka det 

framställda resultatet. Ytterligare en aspekt var att forskaren omedvetet förbiser nya 

iakttagelser gällandet fenomenet. Det som därmed skulle tillföra ett annat resultat var om 

studien hade baserats på en hermeneutisk metodansats snarare än den fenomenologisk 

metodansatsen, detta eftersom författarna i sådana fall inte behövde bortse från sin egen 

förförståelse. Under studiens gång har det varit en utmaning att exkludera författarnas 

förförståelse, men eftersom detta var kravet har författarna i högsta mån försökt bortse från 

denne.  

 

Utöver tidigare förförståelse som kan ha skapat svårigheter för forskaren var även forskarens 

närvaro riskabel eftersom det kunde påverka intervjuaren. Detta på grund av att forskaren 

försökte under intervjun skapa en större förståelse för respondentens upplevelser och komma 

nära hen, därmed blir risken högre för forskaren att “going native”. Fortsättningsvis betyder 

det att intervjuaren går miste om sin roll och avviker från att vara objektiv. Detta har varit en 

svårighet under intervjuprocessen, men även att ställa styrande frågor som grundar sig i 

intervjuarens förförståelse.    
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7.2 Vidare forskning 

Studien berör flera informativa aspekter som skulle vara intressanta att vidare forska kring. 

Ett utav dessa aspekter är kritik från boende områdets befolkning gentemot varandra. Detta 

har upptäckts genom studien gång men en djupare undersökning har därmed inte tagit plats. 

Det som även skulle kunna vara intresseväckande att vidare forska på är varför förorters 

befolkning beskyller politiker, vilka mekanismer ligger bakom denna beskyllning och hur 

uppfattar dessa individer sig själva genom politikernas gestaltning. Inför vidare forskning om 

fenomenet boendesegregationens inverkan på unga vuxna med en turkisk och iransk bakgrund 

i stockholmsförorterna, skulle det vara intressant att undersöka ifall det finns några skillnader 

och likheter mellan dessa två etniska grupper. Finns det några skillnader eller likheter mellan 

första och andra generationen i respektive etnisk grupp som fortfarande är bosatta i 

Stockholmsförorter. Det skulle även vara intressant att studera om det finns en skillnad mellan 

könen i respektive etnisk grupp samt hur varje kön upplever boendesegregationens inverkan 

på de. Ytterligare en aspekt är hur individer som levt i förorter men som flyttat ut integrerats i 

samhället eller om segregationen ökat.  
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9. Bilagor  

 

9.1 Intervjuguide:  

 

Öppna följdfrågor 

(30–45 min intervju) 

 

Bakgrund:  

·       Vad heter du: 

·       Hur gammal är du: 

·       I vilket område bor du på: 

·    Vad skulle du säga att din etnicitet är? varför?  

·      Sysselsättning:   är du studerande, arbetslös eller arbetare? vad arbetar du med? 

·       Är dina föräldrar födda i Sverige eller utomlands? i vilket/vilka länder? 

Bosättning:  

·       När flyttade ni till eran nuvarande bostadsort? Har ni bott på andra områden, vilka? 

-        Om ja- Vad var orsaken till flytten? 

·    Varför bosatte ni er i detta (namn på området)? 

-        Exempel på alternativ kan var ekonomiska skäl eller känsla av gemenskap, redan befintlig 

släkt eller vänner som bor där, arbete i närliggande områden, frivilligt eller ofrivilligt, övrigt? 

·    Hur ser din boendesituation ut? bor du ensam eller med familj? 

·    Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt? 

·      Är det en lägenhet, villa eller radhus? 

Området:  

·       Vad är dina åsikter gällande området? 

·       Hur ser miljön ut? har du åtkomst till matbutiken, sjukvård och apotek, bank, 

skolor? 

·       Uppstår det Oväntade händelser i området? 

·       Anser du att området är tryggt eller otryggt? 

        känner du dig själv trygg eller otrygg?  

·       Förekommer alkohol och drogkonsumtion?  

·       Finns det något i området som du önskar ändra på?  

Etniska grupper:  
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·    Vem är dina grannar, vart kommer de från? 

·       Vem är dina vänner? 

·       Vilka lever i området du bor på? 

·    Vilka språk talas i området? Vart samlas människor? 

·    Känner du dig svenska eller inte? - Varför?  

Boendesegregation:  

·       Vad är boendesegregation?  Förklara? Kan du ge ett exempel? 

·       Hur ser du på boendesegregation i Stockholm? Finns det en uppdelning i 

Stockholm? 

·       Om boendesegregation existerar i respondentens svar är en annan fråga –  

-        Varför tror du Stockholm är så segregerad som den är? 

·       Om du skulle rangordna områden som är mest segregerade i Stockholm, vilka skulle 

dessa vara och varför? Motivera.  

·       Varför är segregation ett problem i samhället? Vilka är det som blir utsatta av denna 

problematik? 

·       Tror du att segregationen ökar i dagens Stockholm? 

·       Går det att minska segregationen? Vad skulle vara en sådan åtgärd? 

·       Anser du att ungdomarna i området är integrerade eller segregerade i samhället? 

·       På vilket sätt tror du att ungdomarna blir påverkade av segregationen? 

-        Exempelvis: Påverkar det deras utbildning eller arbete, sociala relationer, grund till 

destruktiva beteende?  
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 9.2 Informationsbrev 

Uppsala universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till     

En förfrågan om deltagande i studie  
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raderas inspelningen.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklarning avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledaren kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras, rättare sagt anonymiseras. Särskilt 

samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall där deltagna själva 

inte kan medge samtycke, önskar vi inhämta samtycke från närstående. I de fall någon person 

inte samtycker till deltagande i studien kommer data inte insamlas där denne är närvarande. 

Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast 

vi och handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i 

form av en c-uppsats vid Sociologiska instituten. 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka 48–49 via Zoom på grund av rådande 

Coronapandemi. 
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