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Abstrakt: 

Undersökningen syftar att skapa förståelse för vilken typ av ungdomsproblematik segregationen på 

bostadsområdet Andersberg i Halmstad anses föra med sig och om problematiken överensstämmer 

med utvecklingsarbetets inriktning och fokus. För att ta reda på detta användes huvudfrågan; ”Hur 

bedrivs utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på Andersberg och inriktar den sig på relevant 

problematik?” och underfrågan; ”Hur ser Andersbergs ungdomsproblematik ut enligt lokala aktörer 

och ungdomar boende på Andersberg och hur återspeglar det sig i ungdomarnas vardagliga liv?”. Med 

hjälp av hermeneutisk metodansats, och en kvalitativ forskningsmetod med djupintervjuer ämnade att 

skapa förståelse för utvecklingsarbetets utformning och inriktning, och se hur problematiken upplevs i 

det vardagliga livet besvaras frågeställningarna med ett urval av 15 informanter. För att förstå och 

analysera problemställningen applicerades två större teorier; Emile Durkheims Social sammanhållning 

och Loïc Wacquants Urban Outcasts, samt två begrepp; utanförskap och integration. 

Utifrån intervjuerna blev resultatet att utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på Andersberg inte 

fångar upp all problematik som området erbjuder men har en stark fokus på områdets mest 

utmärkande problematik. 

 

Nyckelord: Utvecklingsarbete, utanförskap, ungdomsproblematik, social sammanhållning, 

boendesegregation 

 

Abstract: 

The study aims to create an understanding of the youth-related social problems that have been created 

as a result of the segregation in the housing-area Andersberg in Halmstad, and if it corresponds with 

the focus of the development-work in the area. To gain information on the matter the main question of 

the study was;”How is the development-work focused on youths in Andersberg conducted and is it 

focused on relevent social problems?” followed by a secondary question: ”What does the youthrelated 

social problems look like according to local actors and youths living in Andersberg and how does it 

reflect in the everyday life of the youth?”. By using a hermeneutic approach and qualitative research-

method with depth interview aimed to create understanding about the development-works conduct and 

focus, and to see how the social problems reflected in the everyday lives of the youths in the area, the 

interviews were executed with 15 informants holding relevant information. To gain deeper 

understanding and analyze the material two major theories were applied; Social Cohesion by Emile 

Durkheim and Urban Outcasts by Loïc Wacquant. The concepts social rejection and integration were 

also used to analyze the material. 

 

Research showed that the development-work aimed at youths in Andersberg does not catch all the 

relevent social problems but does however have an excellent focus on the most distinctive problems in 

the area. 

 

Keywords: Development work, social rejection, youth related social problems, social cohesion, 

housing segregation  
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1. Inledning 

Andersberg är en stadsdel i sydöstra Halmstad och hem till 46901 invånare från världens alla 

hörn. Hela 56% av människor bosatta på Andersberg är födda utomlands2, något som kan ha 

negativa konsekvenser och skapa ett hinder för integration. Att procentenheten är så pass 

mycket högre än kommunens genomsnitt på 14,9% kan också ses som ett tecken på en 

isolerad etnisk segregation som inte är lika utbredd i andra delar av staden. Även den 

socioekonomiska situationen visar sin mörka sida i delområdesstatistiken. Andersbergs 

förvärvsfrekvens ligger på 48,2% i jämförelse med kommunens genomsnitt på 78,5%3. När 

knappt varannan invånare i arbetsför ålder arbetar påverkas även inkomststatistiken och 

Andersbergsbor tjänar i genomsnitt 85 000 kr mindre i disponibel inkomst per år än övriga 

kommuninvånare4. Även utbildningsnivån i Andersberg är lägre där 26% av befolkningen har 

en avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning. I detta avseende ligger stadens 

genomsnitt på 45%5. Kanske visar statistiken en återspegling av segregationens negativa 

konsekvenser? 

Men vad är segregation, och varför är den problematisk? Definitionen av segregation är “det 

rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”6. I en samhällelig aspekt är det alltså delningen 

av folkgrupper baserat på kön, etnicitet, ålder, klass eller annan tillhörighet. Även om denna 

typ av segregation är mycket ovanlig och på de flesta ställen, i alla fall i västvärlden, olaglig, 

sker en mer “osynlig” variant av etnisk och ekonomisk segregering gällande geografisk 

placering. Boendesegregation ses inte alltid som ett problem om det styrs av demografiska 

preferenser - exempelvis har barnfamiljer andra önskemål och prioriteringar än studenter och 

bosätter sig därför i olika områden7. Det uppstår dock ett problem när segregationen skapar en 

klyfta mellan grupper. En förklaring till varför bostadssegregation uppstår kan vara att man 

känner en samhörighet med människor som har liknande bakgrund och därför väljer att 

bosätta sig i samma område8. Vid första anblick kan detta ses som oproblematiskt, då det inte 

går emot individuella önskemål, men det kan också leda till diskriminering och exkludering 

                                                           
1 Delområdesstatistik, Halmstad.se 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 HFAB, när boendet blir en självklar del i livskvaliteten. 
5 Delområdesstatistik, Halmstad.se 
6 ne.se 
7 Nordström Skans, O & Åslund, O. Segregationen i storstäderna, 2009, s.11f 
8 Ibid. s.12 
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från resterande samhälle9. En annan förklaring till bostadssegregationens uppkomst kan vara 

segmenteringen av bostadsmarknaden, att vissa grupper befinner sig i en del av marknaden 

som kan minimera möjligheterna att finna boende någon annanstans.  

Den etniska bostadssegregationen på Andersberg i Halmstad är mycket synlig i statistiken 

både gällande etnisk, ekonomisk och sociala förhållanden. Bostadssegregationen bidrar till att 

interaktion och sociala möten mellan olika grupper begränsas, och integreringen in i samhället 

blir svåruppnådd för de utlandsfödda som blir bosatta i Andersberg eller andra segregerade 

bostadsområden. Segregationen har i studier på andra bostadsområden visat sig ha negativa 

konsekvenser på ungdomars skolresultat10. På grund av bostadssegregationens socialt 

isolerande effekter, kan invånarnas brist på sociala nätverk även utsätta ett hinder på 

arbetsmarknaden11. Boendesegregation och dess effekter har visat sig drabba ungdomar extra 

hårt. Studier visar att ungdomsarbetslösheten är ett växande problem och att det tar längre tid 

för de unga vuxna att få ett långvarigt arbete, även utbildningsperioderna har förlängts12. 

Enligt UNICEF är det inte enbart enskilda barnet som betalar priset för utanförskap, men 

UNICEF hävdar att det också är samhället i allmänhet, eftersom utanförskapet leder till ökat 

tryck på hälso- och sjukvård, ökade kostnader för specialundervisning på skolorna samt 

generella sociala kostnader13. 

På grund av dessa negativa effekter och Andersbergs siffror i delområdesstatistiken känns det 

naturligt att Halmstad kommun år 2007 ingick i ett lokalt utvecklingsavtal med regeringen för 

att få en positiv utveckling, minska boendesegregation och sträva efter hållbara boendemiljöer 

och skolresultat14. Det gjordes stora insatser för att främja näringslivet och skapa meningsfull 

fritid för ungdomar, och trots att regeringens lokala utvecklingsavtal utgick år 2011 så 

fortsatte utvecklingsarbetet på Andersberg15. Vi har valt att rikta in oss på det 

utvecklingsarbete som riktar sig mot ungdomar på Andersberg, med närmre inblick på 

hyresföretaget HFAB och deras projekt, Unga KRIS Power med bas på mötesplatsen Zonen i 

centrala Andersberg samt integrationskonceptet Handbollsandan som strävar att ge barn och 

ungdomar en meningsfull fritid. Vi har även valt att prata med unga vuxna i åldrarna 18 – 26 

                                                           
9 Nordström Skans, O & Åslund, O. 2009, s.13 
10 Kölegård Stjärne, M. Fritzell, J. Brännström, L. Estrada, F & Nilsson, A.  2007, s.171 
11 Ibid. s.156 
12 Olofsson, Johan & Panican, Alexandru. 2016, s.51 
13 https://unicef.se/fakta/barn-i-socialt-utanforskap 
14 Arbetsmarknadsdepartementet 2012, s.5 
15 Halmstad kommun, s.52 
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boende på Andersberg för att ta reda på vad de anser är områdets problematik och hur den 

påverkar deras vardag. 

Under vår studietid har vi utgått från tre profilområden: Social sammanhållning, livsvillkor 

och makt. Vi har valt att koppla vår studie till ett av dessa områden; Social sammanhållning, 

eftersom boendesegregationen påverkar den sociala sammanhållningen både i stadens helhet 

och inom det segregerade området. Störningar i den sociala sammanhållningen kan vara en 

utlösande faktor för den ungdomsproblematik som uppstår i utsatta områden. 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med undersökningen är att genom kritiska tolkningar av vårt insamlade material skapa 

förståelse för vilken typ av ungdomsproblematik segregationen på Andersberg anses föra med 

sig och om problematiken överensstämmer med utvecklingsarbetets inriktning och fokus. För 

att besvara vårt syfte har vi valt att ställa en huvudfråga och en underfråga som lyder; 

Huvudfråga: 

- Hur bedrivs utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på Andersberg och inriktar 

den sig på relevant problematik? 

 

För att kunna besvara denna frågeställning behöver vi ta reda på hur ungdomsproblematiken 

på Andersberg ser ut och har därför valt att använda oss av en underfråga som lyder: 

- Hur ser Andersbergs ungdomsproblematik ut enligt lokala aktörer och ungdomar 

boende på Andersberg och hur återspeglar det sig i ungdomarnas vardagliga liv? 

 

Begreppsförtydling: 

Utvecklingsarbete - Denna studie inriktar sig på en rad olika projekt och satsningar på 

utvecklingsområdet Andersberg i Halmstad. Vi använder samlingsordet "utvecklingsarbete" 

för att beteckna det arbete som utförs för att på något sätt utveckla området och förebygga 

konsekvenserna av socialt utanförskap. Utvecklingsarbetet är alltså inte ett specifikt projekt 

utan består av en rad olika samarbetande och/eller fristående aktörer. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom bakgrund kring Andersberg och hur de processer som 

lett till områdets problematik, för att sedan gå in på den problematik segregation visats föra 

med sig och vilka tidigare utvecklingssatsningar som utförts på området och vilka effekter 

dessa har haft. Vi försöker sedan skapa en bild av HFAB och deras utvecklingsarbete. Då 

HFAB är en huvudaktör för utvecklingsarbetet på Andersberg har vi försökt ta ut relevant 

information som berör utvecklingsarbetets utformning och även skapat en grund för den 

vidare information vi samlar vid intervjutillfällena med informanter från HFAB. Vi avslutar 

denna del med kortfattad information om två pågående ungdomsprojekt och deras målsättning 

och utformning, som grund för vidareutveckling vid intervjutillfälle med representanter från 

dessa projekt. 

 2.1. Andersbergs bakgrund, rykte och problematik 

Andersberg som bostadsområde byggdes upp som en del av Miljonprogrammet på slutet av 

1960-talet. I senaste uppdaterade delområdesstatistiken från 2016 bor det ca 4690 invånare på 

området16. På Andersberg finns allt man behöver i alla skeden i livet; grundskola, förskola, 

äldreboende. Det finns också bibliotek, kiosk, mataffärer, vårdcentral och andra mötesplatser. 

Med andra ord behöver man inte lämna området för att uträtta vardagliga ärenden. Trots detta 

finns det bra bussförbindelser mellan Andersberg och centrala Halmstad med bussavgångar 

var tionde minut. Andersberg har ett bra geografiskt läge och billiga bostäder, men trots detta 

förekommer en hel del negativitet kring bostadsområdet.  

 

Andersbergs rykte är präglat av otrygghet och anses av många vara en oattraktiv plats att bo 

på. En anledning till detta kan vara att ungdomar anses sysslolösa och därför skapar problem i 

offentliga områden inom Andersberg. Problemet med ungdomars ”busliv” på Andersberg 

uppkom redan 1967, och var varaktigt trots otaliga försök att få bukt på problemet17. 1969 

började invånarna gå vakt på kvällarna på grund av den ökade kriminaliteten. Ungdomar sågs 

efter skoltid dricka mellanöl, trakassera förbipasserande och råna varandra. Läget blev så 

svårt att många Andersbergsbor inte vågade sig ut på kvällstid. Under turbulensen som rådde 

uttalade dåvarande Hyresgästföreningens ordförande, Ragnar Jönsson, att Andersberg var ett 

hastverk som inte borde rymma hälften så många bostäder18. Vi har själva märkt att 

                                                           
16 Delområdesstatistik, Halmstad.se 
17 Frykner, A. 2006, s.22 
18 Ibid. s.24 
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Andersberg ofta undanbedes av många som söker lägenhet och boende i Halmstad via 

Facebook-grupper något man kunde se redan på 1960-talet när bostadssökare i 

Hallandsposten undanbad sig lägenheter på Andersberg19.  

En annan anledning till det dåliga ryktet kan vara att Andersberg är ett ganska omtalat område 

i media, där bland annat en del rubriker förekommer om skottlossning och bilbränder. 

Hallandsposten skrev år 2015 om en 30-årig man som låg skottskadad på Andersberg och fick 

föras till sjukhus20. Andersbergs dåliga rykte i media startade redan 1969, där ett dödsfall på 

en tre-årig flicka användes för att svartmåla Andersberg som ”barnförbjudet”21. Klagomål 

inkom om att det tragiska dödsfallet hade kunnat förhindrats om flickan hade någonstans att 

leka. Detta argument spädes på, och Andersberg målades upp i ett negativt ljus som ett ställe 

barnfamiljer borde undvika. Det dåliga ryktet fortsatte med andra klagomål, exempelvis om 

den dåliga utsikten och det trångbodda området. 

 

Andersberg har blivit utpekat som ett utvecklingsområde präglat av socioekonomiskt 

utanförskap22. Utmärkande för utvecklingsområden är socioekonomiska förhållanden i form 

av arbetslöshet och utbildning. Arbetslösheten på Andersberg är väldigt hög och enligt SVT 

har knappt varannan invånare arbete. De intervjuar en man som varit arbetslös i sex år och 

drömmer om att en dag få jobba23. Även i utbildningsnivå ligger Andersberg lägre än 

resterande kommun, 26% av Andersbergs invånare har en pågående eller avslutad 

eftergymnasial utbildning. Kommunens snitt ligger på 42%24.  

 

Andersberg är långt ifrån det enda området i Sverige med liknande problematik, en rapport 

från Centralförbundet för socialt arbete har tagit en närmre titt på bostadsområden med 

liknande historia som Andersberg (miljonprogram) och visar synligt att Andersberg delar 

sociala problem med många av dessa områden. De mest förekommande sociala problemen 

som rapporterades var; lågt valdeltagande, förekomst av vuxenkriminalitet, 

ungdomsbrottslighet, alkoholism. Socialhjälp är mer vanligt än resterande stadsdelar.  

Statistik visar att Andersberg präglas av alla dessa sociala problem, något som har utvecklats 

sen uppbyggnaden och inte lyckats stoppas på vägen till nutid. 

                                                           
19 Ibid. 2006, s.25 
20 Hallandsposten.se 
21 Frykner, A.  2006, s.20 
22 Arbetsmarknadsdepartementet 2013, s.5 
23 Svt.se 
24 Delområdesstatistik, Halmstad.se 
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Tidigare satsningar och dess effekter 

Mycket talar för en ökning i socioekonomisk segregation i städer och trots många års statliga 

satsningar för att få bukt på boendesegregationen har man inte nått fram till önskat resultat25. 

Statens satsning ”urbant utvecklingsarbete” skapades för att försöka minska utanförskapet i 15 

utvalda bostadsområden där invånarna har mycket låg förvärvsfrekvens, höga uttag av 

försörjningsstöd och låg gymnasiebehörighet26. Dessa 15 områden har tillsammans med 23 

andra områden varit en del av en tidigare satsning kallad LUA – lokalt utvecklingsavtal, ett 

avtal mellan regering och berörd kommun. När denna satsning avslutades 2011 valdes dessa 

15 ut för att fortsätta det nya urbana utvecklingsarbetet. Andersberg är ett av de område som 

inte uppfyllde kraven för att ta del av den fortsatta statliga satsningen. Andersberg deltog i det 

urbana utvecklingsarbetet mellan 2007 – 2011 genom ett lokalt utvecklingsavtal. Under denna 

tid går det att se en positiv förändring då kommersiell och offentlig service både ökat och 

förbättrats27. Trots förbättringen märks det fortfarande en tydlig skillnad mellan Andersberg 

och resten av kommunen, speciellt i avseenden rörande arbete, försörjning, hälsa och 

gymnasiebehörighet28. Kommunen väljer därför att fortsätta arbetet trots att de inte längre 

ingår i det regionala utvecklingsavtalet. Den största aktören inom utvecklingsarbetet under 

utvecklingsavtalets tid var HFAB, några som har fortsatt vara en drivande faktor även efter att 

utvecklingsavtalet löpt ut. 

 

2.2. HFAB och deras arbete 

HFAB ägs av Halmstad kommun och har Halmstad rådhus AB som moderbolag. Företagets 

omsättning var 684 miljoner år 2013. HFAB har idag ca 91 anställda, varav 48 kvinnor och 43 

män. De 91 anställda är allt från förvaltare till husvärdar till ekonomer och socionomer. Högst 

upp i ledningen har HFAB en VD, med en affärsområdeschef, en affärsutvecklings- och 

kommunikationschef och en HR-chef strax under. Därefter har de en affärsområdeschef 

Lokaler, en ekonomichef, en VD-assistent & internservicechef och en 

fastighetsutvecklingschef29. Majoriteten av ledningen är kvinnor. HFAB erbjuder tjänster i 

form av uthyrning av bostäder och kommersiella lokaler, kundvärdar och husvärdar är 

ansiktet utåt och har hand om den dagliga kontakten med hyresgästerna. 

                                                           
25 Boverket 2013, s.4 
26 Ibid. 
27 Halmstad Kommun, s.52 
28 Ibid. 
29 Hfab.se 
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Stadsdelsplan Andersberg 

Som en del av kommunens utvecklingsavtal med regeringen 2008 - 2009 för stadsdelen 

Andersberg utvecklade Helene Blomberg, då boinflytandechef på HFAB och Henry 

Bengtsson, då biträdande kommunchef, en strategisk stadsdelsplan för området. Avtalsarbetet 

utgår ifrån 5 målområden; Ökad förvärvsfrekvens/ökad tillväxt, språkutveckling och 

skolresultat, attraktivitet och trygghet, demokrati och delaktighet samt folkhälsa30. 

Tillvägagångssätten för att uppnå utveckling i dessa målområden ser kortfattat ut som följer; 

arbetslösheten ska reduceras genom konkreta individ- och grupporienterade åtgärder för att 

underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden31. För att utveckla språket och 

skolresultaten är det viktigt att skapa sociala sammanhang, aktiviteter och mötesplatser inom 

stadsdelen32. För att öka stadsdelens attraktivitet och trygghet nämner planen att “det krävs ett 

långsiktigt och målmedvetet påverkansarbete både i stadsdelen men också i övriga kommunen 

och gentemot media”33. För att främja delaktigheten och demokrati ska invånarna i stadsdelen 

vara involverade och delaktiga i utvecklingsarbetet34. För att öka folkhälsan krävs en 

förändrad fysisk miljö inom området och en förstärkning av den fysiska sammankopplingen 

med resten av staden35. 

 

HFAB:s egna arbetsförmedlare 

 

År 2011 anställde HFAB en egen arbetsförmedlare som sedan dess har hjälpt till att få ut 

många människor i arbetslivet. Arbetsförmedlaren Per Thronée driver projekt på HFAB och 

har i dagsläget projektet “Välkomstjobb”. Projektet startade 1 januari 2016 och pågår fram till 

31 december 2017. Projektet riktar sig till de som är nyanlända i Sverige, har lägenhetsavtal 

hos HFAB och deltar aktivt i Arbetsförmedlingens etablering36. Thronée har vid flera tillfällen 

drivit olika projekt för att få invånarna i Halmstad in på arbetsmarknaden. Syftet med 

Välkomstjobb är att hjälpa individer att komma ut i arbetslivet genom främst praktikplatser, 

som senare kan leda till arbete. Thronées jobb är att samordna ett möte mellan den 

arbetssökande och arbetsgivaren för att gemensamt diskutera och komma fram till vad den 

arbetssökandes framtida uppgifter blir inom företaget. Praktikplatserna finns både på den 

                                                           
30 Blomberg, H & Bengtsson, H. 2009 s.3 
31 Ibid, s.20 
32 Ibid. s.22 
33 Ibid. s.24 
34 Ibid. s.26 
35 Ibid. s.28 
36 Hfab.se 
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privata och offentliga sektorn37. Han har hjälpt bland annat studenter att få arbete och hjälper 

även till med coaching38. Vi har valt att intervjua Per Thronée för att få en tydligare bild av 

hans arbete och roll på HFAB, samt information om tidigare projekt som han utfört. Hur det 

har startats samt utvecklats och hur många människor han fått ut i arbetslivet.   

 

2.3. Övriga insatser och engagemang 

Handbollsandan 

År 2013 startades ett integrationsprojekt på Andersberg där Handboll skulle föra människor 

samman och ge ungdomar en meningsfull fritid. Skolidrottsledaren Björn Laid och 

handbollstränaren Diego Perez Marnes startade projektet Handbollsandan där tjejer i olika 

åldrar är välkomna att spela handboll39. Syftet med projektet är att fånga upp barn och unga på 

Andersberg. Konceptet är att ha roligt och skapa tillhörighet och delaktighet hos barnen och 

ungdomarna. Vi kommer att utföra en intervju med en av projektskaparna, Diego Perez 

Marnes, för att ta reda på mer om projektet och dess resurser och målsättningar. 

Unga KRIS Power i Halmstad 

Unga Kris Power är ett nätverk som vänder sig till unga vuxna upp till 26 år som vill förändra 

sitt liv. Verksamheten startades oktober 2014 och etablerades på Andersberg. Idén för Unga 

KRIS Power kom från projektledaren Robert Medved och Kris-ordförande Paul Barath som 

spånade kring olika metoder för att få kris-deltagare att växa och gå vidare till sysselsättning. 

Med arvsfondens finansiella involvering föreslogs att projektet skulle fokusera på ungdomar. 

Till skillnad från Kris behöver deltagare inte ha ett kriminellt förflutna utan de kan även söka 

sig hit för att de lever i utanförskap. Unga KRIS Power hjälper till att locka deltagarna till 

studier eller ett arbete, men också en annan viktig aspekt, nämligen daglig social miljö. 

En viktig faktor i arbetet är att stärka deltagarnas självkänsla och ta fram deras styrkor och 

förmågor40. Projektledare Robert Medved kommer agera nyckelinformant i vår undersökning. 

 

 

 

                                                           
37 Hfab.se 
38 HFAB i Almedalen 2014, youtube.com 
39 Svt.se 
40 Hallandsposten.se 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi presentera fem artiklar som berör samma problematik som vår 

undersökning och som vi anser kan hjälpa oss fördjupa vår analys. Vi utgår från fyra 

vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling som undersökt områden vi anser går att 

relatera till vår studie. Vi har delat in presentationen i tre teman; segregationens framväxt och 

konsekvenser, utanförskap samt långvarig påverkan och livsvillkor. 

 

3.1. Segregationens framväxt och konsekvenser 

I detta avsnitt utgår vi från Birgitta Guevaras undersökning om segregation, dess utbredning, 

orsaker, effekter och möjliga åtgärder. Vi använder oss även av artikeln; 

”Boendesegregationens utveckling och konsekvenser”, skriven av Maria Kölegård Stjärne, 

Johan Fritzell, Lars Brännström, Felipe Estrada och Anders Nilsson. 

 

Kölegård Stjärne m.fl skriver om hur våra liv påverkas av den sociala omgivningen och hur 

den i en djupare mening gör frågan om omgivningseffekter aktuell. De nämner vidare att 

boendesegregationen kan ha flera olika anledningar. De nämner att när det kommer till 

segregationens konsekvenser har vetenskapen främst koncentrerat sig på mindre 

bostadsområden som tillsammans bildar segregationen inom en stad41. Grannskapseffekt är 

något som de betecknar för att förklara exempelvis; brott, utbildning och hälsa. De tar upp ett 

exempel på en studie av områdesskillnader i brottslighet, utförd av Wikströms (1991). 

Wikströms studerade utsatthet för brott i åtta förorter i Stockholm. Slutsatsen blev att de 

områden som har högst andel boende med svaga sociala och ekonomiska resurser och där 

boendestabiliteten och den sociala integrationen är låg är brottsutsattheten störst42. 

Studieresultat är något annat relevant som tas upp. De nämner att både skolan och 

bostadsområdet är viktiga socialisationsmiljöer där de unga vistas majoriteten av sin tid. Det 

finns märkbara likheter i de banor som påverkar att barn och ungdomar väljs ut till olika 

skolor samt bostadsområden. Exempelvis är det oftast samma bakomliggande orsaker som 

påverkar denna selektion in i skolan och bostadsområdet och även de ungas studieresultat är 

en faktor, som grundpelare till detta kan det exempelvis vara föräldrarnas socioekonomiska 

status43. Den socioekonomiska faktorn är något som Guevara också nämner i sin artikel. 

                                                           
41 Kölegård Stjärne, M. Fritzell, J. Brännström, L. Estrada, F & Nilsson, A.  2007, s.155 
42 Ibid. s.164 
43 Ibid. s.170 
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Guevaras skriver att segregationen finns på många olika ställen och kan exempelvis vara; 

bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och även inom skolan. Det handlar om att människor 

med olika egenskaper bor i olika områden, går i olika skolor och arbetar på olika ställen. 

Guevara menar att det inte endast handlar om att dessa aspekter är åtskilda utan att de 

påverkar människors livsvillkor på flera olika sätt44. 

En effekt av bostadssegregationen är exempelvis att människor som lever i 

underprivilegierade områden har en lägre socioekonomisk levnadsnivå. Barn som växer upp i 

dessa områden får sämre livsvillkor i livet45. Guevara skriver i undersökningen att ord som 

”utanförskap” och ”utanförskapsområden” suddar bort både anledningarna till segregationen 

samt den relationella problematiken, vilket resulterar i att orsaken till problemen endast läggs 

på vissa bostadsområden, medan invånarna i det underprivilegierade området blir till en 

syndabock både för sin egen utsatthet och även för hela områdets problematik. De blir med 

andra ord ”definitionen” av problemet för området och förknippas med det46. 

Det som är avgörande för vem som bor var är till stor del människors inkomster, och 

ökningen på boendesegregationen har visat sig de senaste decennierna utifrån ekonomiska 

samt ”etniska” aspekter47. En stor andel av befolkningen i de socioekonomiska utsatta 

områdena tillhör ”synliga invandrargrupper, som är Socialstyrelsens definition av individer 

med ursprung i Sydeuropa, Asien, Afrika eller Latinamerika48. Segregationen är inget nytt 

faktum, trots att den ökat markant de senaste årtiondena. De områdena som idag är aktuella, 

har funnit med redan på 1960-talet. De ansågs redan under miljonprogrammen byggnation att 

de områdena kunde leda till social utsatthet. Det som istället är nytt idag är de etniska 

utbredningarna. Guevara skriver att det finns ett tydligt samband mellan etnisk och ekonomisk 

segregation, ju större representation av ”synliga invandrare” desto större fokus på ekonomiskt 

resurssvaga49. 

Barn till invandrare och barn till ensamstående föräldrar är enligt Socialstyrelsen särskilt 

utsatta. Guevara säger att ”Det är uppenbart att barn till invandrare har en ekonomiskt 

bekymmersam barndom jämfört med barn till föräldrar födda i Sverige50. En bra planläggning 

för att förebygga segregationen är att bygga bostadsområden med en blandning av invånare 

som bor i hyresrätter och bostadsrätter. Det gör att människorna möts och delar område trots 

                                                           
44 Guevara, B. 2014, s.8 
45 Ibid. s.27 
46 Ibid. s.29 
47 Ibid. s.20 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. s.35f 
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deras socioekonomiska status, vare sig det är en låginkomsttagare eller medel och 

höginkomsttagare. 

 

3.2. Utanförskap  

I denna del har vi valt att använda två artiklar som belägg för vår kommande text, den första 

är kallad Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring Lokalt 

utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö, en doktorsavhandling skriven 

av Jonas Olofsson, Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola och Alexandru 

Panican, Socialhögskolan, Lunds Universitet. och den andra är ett kapitel ” Unga och 

utanförskap i Sverige” skriven av Sandra Karlsson. Vi har valt att utgå från dessa två källor 

och ska försöka beskriva dem kortfattat. 

Karlsson skriver att det som utmärker de marginaliserade bostadsområdena är att de oftast 

ligger vid stadens gränser, att de i genomsnittligt har lägre inkomster, sämre hälsa, högre 

arbetslöshet och högre andel ekonomiskt biståndsmottagande. De likställs mestadels med 

förorter byggda under miljonprogrammen51. Olofsson och Panican nämner 

ungdomsarbetslösheten som ett aktuellt bekymmer i det svenska samhället. De skriver vidare 

att det tar längre tid för de unga vuxna att komma in i ett långvarigt arbete och även 

utbildningsperioderna har förlängts ytterligare52. 

Karlssons definition av marginaliserade bostadsområden är från en annan infallsvinkel 

nämligen den sociala problematiken i de marginaliserade områdena. Enligt Karlssons utsago 

har de sedan 1990-talet varit företeelser för den områdesbaserade politiken och dess insatser, 

där målet har varit att människor med utländsk bakgrund som är långtidsarbetslösa och 

samtidigt bor i marginaliserade bostadsområden ska introduceras till arbetsmarknaden. Alltså 

från att ”bryta etnisk och social segregation” till att ”bryta utanförskap”53. 

Sandra Karlssons studie har pekat på att det sociala problemet är uppbyggt av fyra 

interrelaterade faktorer; långvarig arbetslöshet, utländsk bakgrund, boendesegregation och 

bristande samhällsansvar. Hon skriver att det sociala problemet innehåller både individuella 

och strukturella faktorer och har ett samspel. De implementerade politiska åtgärderna i form 

av folkpension, obligatorisk sjukförsärking, allmänna barnbidrag, samt även en proaktiv 

                                                           
51 Olofsson, Johan & Panican, Alexandru. 2016, s.1 
52 Ibid. s.51 
53 Karlsson, Sandra. 2013, s.243 
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arbetsmarknadspolitik har istället haft motsatt effekt och förstärkt den problematik de ämnade 

att lösa54.  

3.3. Långvarig påverkan & livsvillkor  

I artikeln Rethinking the Long-Term Consequences of Growing Up in a Disadvantaged 

Neighbourhood: Lessons from Sweden använder Lars Brännström och Yerko Rojas sig av 

registrerade data från mer än 80 000 svenskar för att hitta effekter av att växa upp i utsatta 

bostadsområden55. Resultatet visar att uppväxt i ett utsatt bostadsområde ökar risken för att 

hamna i långvarig arbetslöshet, inte utbilda sig vidare och/eller bli beroende av 

samhällsbidrag. Genom att använda sig av långsiktiga data visar Brännström och Rojas en 

korrelation mellan utsatta bostadsområden och konsekvenser som leder till social skiktning, 

utanförskap och relativ fattigdom i utsatta svenska bostadsområden56. Att växa upp i ett utsatt 

bostadsområde, exempelvis Andersberg, påverkar således livsvillkor på så vis att man inte 

delar samma förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, ta del av högre utbildning 

samt ökar risken att bli beroende av sociala bidrag för överlevnad. Delområdesstatistiken 

gällande Andersberg stämmer överens med Brännström och Rojas forskningsresultat. 

 3.4. Diskussion av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen presenterad ovan hjälper oss få en tydligare bild av 

boendesegregationens konsekvenser. Genom att jämföra vårt material med resultatet från 

tidigare forskning kan vi se likheter och skillnader och jämföra med studier som skett på 

liknande bostadsområden. På så vis blir det lättare för oss att identifiera relevanta mönster och 

sätta dessa i kontext till det sociala problemet, vilket hjälper oss i teorival och i utformningen 

av våra intervjuer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54 Ibid. s.244 
55 Brännström, L & Rojas, Y., 2011, s.729 
56 Ibid. s.744 
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4. Teorier 
I denna del kommer vi att presentera de sociologiska teorier vi valt för att analysera vårt 

material och sätta in vårt problemområde i en sociologisk kontext. Vårt val av teorier har 

påverkats av vårt profilområde Social Sammanhålning och vi har valt att använda oss av 

teorier och begrepp som på ett eller annat sätt kopplas till detta område. De teorier vi valt är; 

“Social sammanhållning” av Emile Durkheim och “Urban outcasts” av Loïc Wacquant och 

våra två begrepp är; utanförskap och integration. Durkheims sociala sammanhållning kändes 

självklar då den är inriktad på det profilområde vi valt att centrera oss kring. Även Urban 

Outcasts berör den sociala sammanhållningen genom att visa vilka relationer som kan uppstå 

ur segregation och hur bristen på sammanhållning kan utge hinder på bland annat 

arbetsmarknaden. Utanförskap riktar sig till de som hamnar utanför den sociala 

sammanhållningen, och integration den process som behövs för att nyanlända ska bli en del av 

den sociala sammanhållningen. 

Trots att Durkheim var aktiv på 1800-talet och hans teorier utvecklade efter dåtidens 

samhällen kan vi applicera det på dagens samhälle, mer specifikt Andersberg som 

bostadsområde i Halmstad. Genom att studera social sammanhållning och korrelationen till 

organisk solidaritet vill vi belysa hur boenden på Andersberg påverkas av bristen på arbetsroll 

och dess påverkan på integrationen. 

Vi har även valt Wacquants teori om utanförskap till följd av etnisk segregering eftersom den 

är applicerbar på Andersberg och kan hjälpa oss skapa förståelse för de faktorer som leder till 

segregering och vilka konsekvenser de har. Vår förhoppning är att dessa teorier ska hjälpa oss 

att få en djupare förståelse och insikt i problemområdet som vi valt att undersöka. Med 

teorierna och begreppen som belägg hoppas vi kunna analysera vårt material på ett sätt som 

tillför ny och användbar kunskap på området. 

Vi har också valt att använda oss av två begrepp för att utöka våra analytiska redskap. Vi tror 

att begreppet utanförskap kan bidra till en förståelse och analysering av vårt material, då den 

siktar att skapa förståelse kring grupperingar och utanförskap med ett perspektiv på ”innanför-

utanför”. Vi tror att utanförskap är en utbredd negativ effekt på Andersberg som konsekvens 

av segregationen och avståndet från arbetsmarknaden. Vi hoppas att utanförskap som begrepp 

hjälper oss att i materialinsamling och analys fånga information om hur utanförskap 

utbreddas, i vilken utsträckning och vilken påverkan den har på unga invånare på Andersberg. 

Vi vill också se om aktörer inom utvecklingsarbetet har uppmärksammat denna problematik 

och hur de i sådana fall inkorporerat förebyggande insatser i sin verksamhet. Slutligen har vi 
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valt att ha med integration som begrepp, eftersom området har en hög andel utrikesfödda blir 

integration en viktig aspekt i utvecklingsarbetet och misslyckad integration är en stor negativ 

konsekvens av etnisk bostadssegregation. Nedan kommer en mer djupgående förklaring av 

våra valda teorier och begrepp. 

 

4.1. Social sammanhållning, Durkheim 

Durkheim talar om mekanisk solidaritet och organisk solidaritet. Ett samhälle med mekanisk 

solidaritet förenas genom att alla människor utför liknande aktiviteter och har likadana 

skyldigheter. Människors gemenskap grundas på att de lever under ganska lika villkor och har 

samma levnadssätt. De gör samma erfarenheter och utvecklar ett gemensamt och starkt 

normsystem. De har ett starkt kollektivt medvetande, gemensamma normer, uppfattningar och 

övertygelser. Hela samhället följer det, människorna tror väldigt mycket på det, det är tydligt 

definierat, innehållet är och liknar mycket religiöst57. Det är däremot inte den mekaniska 

solidariteten vi valt att fokusera på, utan den organiska solidariteten. I det som Durkheim 

kallade för industrisamhälle var arbetsfördelningen hög och samhällsmedborgarna var 

beroende av varandra genom att man specialiserade sig inom sina områden för att 

åstadkomma organisk solidaritet. Solidariteten innebär utbyte av varor och tjänster58. Med 

organisk solidaritet uppnås även den sociala sammanhållningen i samhället. Durkheim menar 

att det är viktigt för invånarna i ett samhälle att samarbeta både för den sociala 

sammanhållningen som för integrationen. Durkheim hävdar att grunden för integration var att 

ett samhälle beroende av samarbete mellan olika grupper skulle skapa en social solidaritet, 

som i sin tur skapade en gemensam förståelse. Den uppfattningen skulle vara beroende av 

ökade differenser bland medborgarna59. Enligt Durkheim ökar samhällets komplexitet när 

samhället blir större och arbetsdelningen samt de individuella olikheterna växer. Ökad 

arbetsdelning och differentiering försvagar dock gemenskapen, men trots att människor 

hamnar i olika levnadssituationer kan de ändå utveckla en sammanhållning60. Den bygger på 

att människor är lika beroende av varandra, för att de gör olika saker. Arbetsdelningen i det 

moderna samhället kan leda till att människor inte har så mycket kulturellt gemensamt längre, 

men om de upptäcker att de som samhällsmedborgare med begränsad kompetens är beroende 

av varandras insatser, kan de skapa organisk solidaritet. Ett samhälle med organisk solidaritet 

                                                           
57 Durkheim, E. 1984, s. 88ff 
58 Ibid. s.84ff 
59 Ibid. s.64 
60 Ibid. s. 68f 
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binds istället samman av skillnaderna mellan människorna, att alla har olika uppgifter och 

skyldigheter61. Det moderna samhället hålls samman av människors specialisering och deras 

behov av många andra individers tjänster. Moderna samhällen med organisk solidaritet har 

ingen stark kollektivt medvetande, dvs. en högre grad av gemensamma uppfattningar, normer 

och övertygelser. Detta ger utrymme för större individuella skillnader. Kollektiva 

medvetandet inom vissa grupper, man följer det inte lika starkt, det är inte tydligt definierat 

och innehållet utformas av moralisk individualism62. För att återansluta till Andersberg som är 

vårt fokus kan vi här applicera vikten av Durkheims teorier. Hur ser den organiska 

solidariteten ut på bostadsområdet Andersberg? Är den sociala sammanhållningen 

balanserad? Detta kommer vi att ta en närmre titt på i vår analysdel. 

4.2. Urban Outcasts, Wacquant 

Loïc Wacquant har i sin bok Urban Outcasts (2013) tagit en närmre titt på det etniskt 

segregerade ghettot i USA. Wacquant menar att de afroamerikanska bostadsområdena i USA 

som tidigare målades upp av raskrig mellan vita poliser och svarta demonstranter för 

erkännande har ersatts av ett område präglat av bidragsberoende, kriminalitet och 

tonårsgraviditeter63. Det afroamerikanska ghettot har under en lång strukturell process blivit 

ett område präglat av ekonomiskt förtryck64. Förtrycket av det segregerade afroamerikanska 

ghettot har visat en ökad arbetslöshet och ökad ungdomskriminalitet65. Invånarna på området 

blir på grund av sin utsatta position hindrade att ta sig från området och tvingas bo kvar66, 

samtidigt som gängkriminalitet ses som den enda ekonomiska utvägen67. Dessa faktorer 

bidrar till vad Wacquant (2013) kallar en ”hyperghettoization” där invånarna präglas av en 

underklass och extrem finansiell instabilitet68. Denna hyperghettoization är en konsekvens av 

komplexa ekonomiska och politiska faktorer under efterkrigstiden. En stor politisk faktor var 

förändringen och den ökade etniska segmenteringen av den amerikanska arbetsmarknaden, 

vilket resulterade i en ovälkomnande plattform för afroamerikaner69. Områdena påverkades 

också av USA:s försämrade välfärdssystem och den fortgående minskningen av resurser för 

                                                           
61 Ibid. s. 42fff 
62 Ibid s. 123f 
63 Wacquant, L. 2013, s.43 
64 Ibid. s.45 
65 Ibid. s.58 
66 Ibid. s.60 
67 Ibid., s.67 
68 Ibid. s.69 
69 Ibid. 
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att bygga upp dessa områden och utveckla dem till det bättre70. En av de största anledningarna 

till denna hyperghettoization var den ökade etniska bostadssegregationen av afroamerikaner 

och segmenteringen av allmännyttiga bostäder i de allra fattigaste afroamerikanska 

områdena71. Wacquant (2013) säger att den etniska segregationen är den största påverkande 

faktorn till att så många afroamerikaner som befinner sig i underklassen har hindrats från 

arbetsmarknaden och hindrats i sin förmåga till social mobilitet. Genom segregationen har 

möjligheter på arbetsmarknaden, möjligheten att skaffa sig vidare utbildning, att nå en högre 

ekonomisk situation och politiskt inflytande drastiskt förhindrats och blockerar underklassens 

afroamerikaner att ta del av den ekonomiska och sociala support som krävs för att skaffa sig 

ekonomisk stabilitet72. I vår analysdel kommer vi försöka hitta samband mellan de negativa 

konsekvenserna i USA:s segregerade bostadsområden och segregationen på Andersberg, och 

se om det finns likheter i de faktorer som skapat områdets problematik. Wacquant (2013) 

utvecklade även fyra kategorier för att mäta social utsatthet; omgivningens klasskomposition, 

förekomsten av välfärd, ekonomiska och finansiella resurser samt socialt kapital73. Vi 

kommer att använda dessa kategorier för att granska den sociala utsatthet den etniska 

bostadssegregationen på Andersberg för med sig och hur utvecklingsarbetet arbetar för att 

förebygga denna. 

 4.3. Utanförskap 

Utanförskap är ett begrepp med många olika definitioner, inte minst i politiska sammanhang. 

Den vanligaste innebörden av begreppet används dock för att gemensamt benämna de 

personer i samhället som under längre tid är bidragstagare och/eller arbetslösa74, en grupp 

med stor representation på Andersberg. Utanförskap fokuserar dock inte bara på arbetslöshet, 

utan även på andra situationer, som att ej gå till skolan eller på andra sätt ta avstånd/tvingas ta 

avstånd från det kollektiva samhället. Den största faktorn för utanförskap är just 

bidragstagande, något som ofta är sammankopplat med relativ fattigdom och underklass75. 

Människor som lever i utanförskap är inte sällan sammankopplade med varandra genom sin 

bostadssituation, och det är därför inte ovanligt att det finns så kallade ”utanförskapsområden” 

präglade av lågt valdeltagande, låga andelar godkända skolresultat och låg sysselsättning76. 

                                                           
70 Ibid. s.69f 
71 Ibid. s.69 
72 Ibid. s.75 
73 Ibid. s.104 
74 Karlsson et.al, 2013, s.21 
75 Ibid. s.60 
76 Ibid. 



18 
 

Till skillnad från liknande teorier som ämnar förklara samma problematik, förklarar 

utanförskap ingen process utan snarare ett tillstånd77. Utanförskap ses som en spricka i 

samhället som är svår att sammanfoga, högre bidrag dämpar inte problemet och den enda 

lösningen är att få ut fler i arbetslivet78. Konsekvenser av utanförskap är sämre folkhälsa, 

hinder i integration, skam över att inte kunna försörja sig själv eller ha råd med andra 

aktiviteter som andra i sin närhet och så vidare79. Utanförskap kopplas även ofta ihop med 

kriminalitet80. Utanförskapet i Andersberg som utsatt bostadsområde kan exempelvis bero på 

en etnisk maktordning och den strukturella etniska diskrimineringen i Sverige. Denna 

maktordning, där etniskt svenska rangordnas högre än invandrare, orsakar ojämlikhet och 

utanförskap vilket i sin tur skapar hinder för människor att delta i samhället och ha inflytande 

över sina egna villkor81. Vi hoppas därför kunna uppmärksamma utanförskapen på 

Andersberg, om den märks av hos våra informanter och hur den i sådana fall påverkar dem. 

Vi vill också se om aktörerna för utvecklingsarbetet har uppmärksammat denna problematik 

och om de i sådana fall har någon fokus på detta i sitt arbete. Att få ut information angående 

utanförskap från våra informanter boende på Andersberg kan dock visa sig vara svårt 

eftersom de ungdomar som växer upp i dessa områden förhåller sig 

till de diskurser som pågår i bostadsområdet. Därför kan de ha svårt att känna igen sig i den 

negativa bild som media och omvärld har av Andersberg82. 

 4.5. Integration 

Att integreras in i samhället innebär den process som man, som utomstående eller nyanländ, 

genomgår för att anpassa sig till den nya kultur man går till mötes83. Integration är en stor 

politisk fråga, och integrationspolitikens mål i Sverige är att alla ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter84. För samhällets framtida tillväxt och välfärd är en 

framgångsrik integration ytterst väsentlig85. Det är därför av stor vikt att skapa möjligheter för 

alla som kommer till Sverige att blir etablerade i samhället och på arbetsmarknaden. 

Integration har länge varit ett nyckelbegrepp inom samhällsvetenskapen, med en övertygelse 

att man måste vara ”innanför”; en del av samhället för att samhället ska fungera och för att 

                                                           
77 Ibid. s.61 
78 Ibid. s.21f 
79 Ibid., s.156 
80 Ibid., s.21 
81 Ibid. s.155 
82 Ibid. s.153f 
83 Ne.se 
84 Scb.se 
85 Sveriges kommuner och landsting, mars 2017, s.5 
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kunna leva under goda livsvillkor86. Utan integration riskeras ett ”vi” och ”dem”-tänk där 

olika etniska bakgrunder håller sig till sig själva utan mellankulturell interaktion. Att inte 

anpassa sig till, eller i alla fall känna till, samhällets övergripande normer och värderingar kan 

leda till en diskriminering, då normavvikande beteende ofta ses ner på. Speciellt viktigt är det, 

i integrationssyfte, att nyanlända lär sig rådande lagar och regler87, då brytande mot dessa kan 

leda till fördomar och stereotypiseringar. Bostadssegregation eller begränsade 

arbetsmöjligheter för olika grupper, i detta fall angående etnicitet, är därför stora hinder för 

integrationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Edling, C & Liljefors, F. 2014, s.8f 
87 Jönhill, J-I. 2012, s.15 
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5. Metod 

I denna del kommer vi att redogöra för vilken metodansats och vilken metod vi valt att 

använda oss av, samt motivera varför vi tycker att dessa lämpar sig bäst för vår undersökning. 

Vi kommer även att redogöra för undersökningens validitet reliabilitet och generaliserbarhet. 

Vi avslutar denna del med ett stycke angående de etiska principer vi har förhållit oss till under 

hela studiens gång. 

 5.1. Metodansats 

Trots att våra informanter besitter olika information och befinner sig på olika områden inom 

utvecklingsarbetet kommer vi att utgå från gemensam tolkningstradition och metodansats som 

täcker in alla informanter, kvalitativ metod med hermeneutisk ansats. Vi ansåg att en 

hermenuetisk metodansats är lämpligast för vår studie, då vi är intresserade av att få förståelse 

samt kunna tolka svaren88. Vi utformade kvalitativa djupintervjuer för att besvara våra 

frågeställningar. Med kvalitativ metod som verktyg är en djupare samt bättre förståelse 

centralpunkten och är enligt Hansson mest lämpad för studier kring mänskligt beteende89. 

Med positivistisk metodansats och kvantitativt tillvägagångssätt hade vi inte lyckats få lika 

hög validitet. 

Hermeneutik 

Att ha en hermeneutisk utgångspunkt innebär att vi är ute efter förståelse och tolkning90. En 

central del inom Hermeneutiken är förförståelse. Förförståelse innebär den förståelse som 

alltid föregår själva förståelsen91. Förförståelsen innehåller förväntningar, åsikter och andra 

referensramar som påverkar tolkningen av materialet. Forskarens, eller forskarnas, 

förförståelse är ledande inom hermeneutisk forskning. Enligt Aspers innebär förförståelsen 

även att vi redan innan studien har en förståelse och inblick till ämnet, medan förkunskap 

menas att vi är pålästa och har studerat ämnet, genom exempelvis vetenskapliga skrifter och 

artiklar. Till vår studie utgick vi därför från vår förförståelse för att sedan utforma vår 

problemformulering92.  

                                                           
88 Birkler, J. 2005, s.100 
89 Allwood. 2004, s.58 
90 Birkler, J. 2005, s.100 
91 Aspers. P. Etnografiska metoder 2011 s.101 
92 Ibid., 40fff, 15f 
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Att använda en hermeneutisk tradition för denna studie är användbart på så vis att det ger ett 

ingående svar på vår frågeställning, som i sin tur blir en bra start för vidare studier och 

forskning, samt att en eventuell lösning på problemet kan bli aktuell93. Värdet i vår 

undersökning ligger i tolkningen av det insamlade materialet, eftersom vi gjort en noggrann 

förundersökning för att ta reda på så mycket som möjligt om det nuvarande utvecklingsarbetet 

som vår studie centrerar sig kring har detta haft en stor påverkan på den förförståelse och 

förkunskap vi tar med oss in i våra intervjuer. Vi har även valt att, som Elin Lundmark94 

(2008) förespråkar, välja ut och studera teorier att använda oss av innan vi utför våra 

intervjuer. På detta sätt blir dessa teorier en del av vår förförståelse samt förkunskap och vi 

kan uppmärksamma och följa upp svar från informanter som kan vara relevanta för vår 

teorianalys. Vi anser att den Hermeneutiska tolkningstraditionen kommer vara mer användbar 

i besvarandet av frågeställningen än exempelvis positivism, där nummer, statistik och 

generaliserbara resultat tar plats istället för hermeneutikens fokus på tolkning och förståelse.  

Kvalitativ metod 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod eftersom vi vill skapa förståelse för 

utvecklingsarbetets utformning och inriktning, men även se hur problematiken upplevs i det 

vardagliga livet. Hansson95 menar att man använder kvalitativ metod då man vill nå en 

djupare och bättre förståelse, denna metod är mest relevant för undersökningar kring 

mänskligt beteende. Hermeneutik är det man ofta kallar tolkningsteori, med andra ord: 

kvalitativ metod. Det är en arbetsmetod som omfattar empati eller förståelse i andra individers 

mentala liv96. Kvalitativa metoder är ett begrepp som täcker alla typer av metoder som består 

av intervjuer, observationer eller analys av texter som inte är riktigt möjliga att behandla med 

hjälp av kvantitativa metoder som till exempel statistiska strategier och verktyg97. Kvalitativ 

metod skiljer sig från kvantitativ metod på flera olika sätt. Kvantitativ metod är mer strängt 

sammanhållna, regelstyrda och ”vetenskapliga” än kvalitativ metod98. Det brister som finns 

inom kvalitativ metod är till exempel att den inte kan hantera siffror, den är alltså inte mätbar 

som kvantitativ metod är. Däremot kan det även vara en brist hos kvantitativ metod, eftersom 

de databaser som de använder sig av bygger oftast på surveyundersökningar, vilket innebär att 

                                                           
93 Ibid. s.50,84 
94 Elin Lundmark, 2008. s.88 
95 Allwood. 2004, s.58 
96 Ibid. 
97 Ahrne & Svensson, 2012, s. 11 
98 Aspers. P. 2011, s.30 
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forskarens fråga inte finns med exakt formulerad som hen vill ha det. I sådana fall görs 

operationaliseringar väldigt problematiska och leder till att validiteten blir låg99. Nackdelen 

med kvalitativ metod är att resultatet i de allra flesta fall inte är generaliserbart. Eftersom vår 

studie är inriktad på ett specifikt geografiskt område, Andersberg, är resultatet oavsett 

tolkningstradition enbart generaliserbart på samma område. 

 5.2. Metodinstrument 

Eftersom en intervju är en samtalsform där man försöker förstå den man samtalar med100 har 

vi valt att utföra kvalitativa intervjuer för att besvara vår problemformulering. Djupintervju 

används som metod i fall där man vill hitta ett djupare svar och djupare information som inte 

går att utvinna ur till exempel en kvantitativ enkätundersökning.  

5.3. Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuguider för att ha riktlinjer att luta oss 

mot men samtidigt hålla samtalet öppet för så mycket information, tankar och upplevelser 

som möjligt. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har en del frågor att utgå ifrån, men 

har fortfarande utrymme att utveckla följdfrågor utifrån informantens svar på 

originalfrågorna101. Vi har valt ut fyra teman kopplade till vår frågeställning, och utgår från 

dessa teman i utformningen av våra intervjuguider. Våra fyra teman är; Andersbergs 

problematik, ungdomsproblematikens återspegling i vardagslivet, utvecklingsarbetets 

utformning och inriktning samt konsekvenser, upplevelser och förväntningar. Vi kommer 

även att använda oss av dessa teman i resultatpresentation samt analys. 

 5.4. Urval 

Forskningsfrågan är en helt avgörande faktor för valet av informanter102, det är ytterst viktigt 

att vi väljer informanter som har information som kan hjälpa oss besvara vårt syfte och 

problemformulering. Svensson och Ahrne (2012) nämner att man i en samhällsvetenskaplig 

problemformulering ofta utgår från, eller på något vis berör, organisationer103. I vår 

huvudfråga vill vi ta reda på hur utvecklingsarbetet bedrivs och vad deras fokus i arbetet är, 

därför är vi ute efter just organisationer i form av aktörer som är delaktiga i utvecklingsarbetet 

på Andersberg. Vår urvalsprocess började därför med en förundersökning där vi letade fram 

                                                           
99 Ibid. s.31 
100 Ibid.  s.139 
101 Ahrne, G & Svensson, P. 2012 s.143 
102 Ibid. s.42 
103 Ibid. 
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information och försökte utmärka viktiga aktörer som skulle vara intressanta att utföra 

intervjuer med. Efter att vi tagit reda på en hel del potentiella aktörer kom nästa uppgift; vem 

inom dessa verksamheter är relevant att intervjua? Svensson och Ahrne (2012) redogör för två 

sätt att välja ut informanter när man identifierat en organisation, det första är att få tillgång till 

en lista och sedan utföra ett slumpmässigt urval104. Eftersom våra identifierade organisationer 

var breda och inte enbart fokuserade på just det område vi vill undersöka var denna urvalstyp 

varken rimlig eller relevant. Vi tillämpade därför den andra metoden som Svensson och 

Ahrne (2012) nämner; vi går ytterligare ett steg och identifierar arbetsroller och 

nyckelpersoner inom organisationerna/verksamheterna som kan sitta på mycket information 

som är relevant för vårt syfte105. När vi identifierat nyckelpersoner försökte vi på olika sätt få 

kontakt med dessa genom att leta reda på mejladresser, telefonnummer, ringa receptioner och 

på andra sätt använda oss av vårt kontaktnät. På detta vis fick vi tag i fem nyckelinformanter; 

Helene Blomberg, affärsområdeschef på HFAB, Per Thronée, anställd som arbetsförmedlare 

på HFAB med flera arbetsmarknadsprojekt på Andersberg, Diego Perez Marne, 

projektdrivare/skapare och tränare i integrationskonceptet Handbollsandan med bas i 

Andersberg, Diego ledde oss vidare till Christer Jönsson, enhetschef på kärnhuset resurscenter 

i Halmstad.  Vi fick även tag på Robert Medved, projektledare för Unga KRIS power, ett 

projekt som fokuserar på utanförskap för ungdomar på Andersberg. Vi fick även tillfälle att 

intervjua ytterligare två informanter på unga KRIS power; projektledare Leyla Tatlicioglu 

samt motivatör Luis Vasquez. Samtliga av dessa informanter har gett oss tillåtelse att använda 

deras fulla namn då det på grund av deras arbetsroller kan bli svårt att hålla deras identitet 

anonym. Vi kommer att gå närmre in på hur vi kommer att sköta detta under stycket om etiska 

aspekter.  

Vår urvalsprocess är tudelad då vi behöver olika typer av informanter för att kunna besvara 

både huvudfråga och underfråga. Våra frågor kräver att vi intervjuar och samlar information 

från ungdomar som bor på Andersberg. För att få tag på informanter inom denna 

intervjugrupp använde vi oss av sociala kontakter och bekantskapskretsar, men vi såg till att 

gå flera steg i bekantskapskretsen (en bekants bekant ex.) för att undvika dels att ha en 

personlig relation till informanten men också bredda urvalet och minska risken att 

informanterna tillhör samma umgängeskrets. Vi hade stora svårigheter att hitta en urvalsgrupp 

med bred etnisk spridning. 

                                                           
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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5.5. Analysmetod 

Efter insamlingen av det empiriska materialet sorterar, reflekterar och analyserar vi vår data 

utefter våra utvalda teman. Under intervjuns gång förde vi anteckningar att använda oss av 

senare. Vi spelade också in alla intervjuer och transkriberade dem senare. Det transkriberade 

materialet använde vi oss av vid kodningsprocessen, där vi delade upp materialet utefter 

teman och teori. Vi valde att koda eftersom det är ett bra sätt att analysera materialet och se 

samband och skillnader i de olika respondenternas svar. Kodning finns inte i materialet, utan 

är till för att forskaren ska se likheter och olikheter i materialet106. I kodningen använde vi oss 

av samma teman som i intervjuguiderna; Andersbergs problematik, ungdomsproblematikens 

återspegling i vardagslivet, utvecklingsarbetets utformning och inriktning samt konsekvenser, 

upplevelser och förväntningar och kopplade samman dem med våra utvalda teorier social 

sammanhållning och urban outcasts samt våra begrepp utanförskap och integration. På detta 

vis hoppas vi nå djup analys med utgångspunkt i etablerade teorier, som även är relevant för 

vår problemformulering och därför bidrar med ny kunskap. 

Vi använder oss av en induktiv bevisföringsform, vilket innebär att vi drar slutsatser från våra 

egna erfarenheter och observationer107. 

 5.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet bedömer om man mätt det man verkligen ville mäta och är oftast det viktigaste 

kriteriet i forskningen. Det handlar om integriteten av slutsatserna som genererats från 

forskningen108. För att skapa validitet i vår studie krävs det att våra informanter är 

representativa för vår frågeställning, och att de frågor vi ställer i vår intervju är relevanta för 

att uppnå och besvara studiens problemformulering. Vi anser att vi uppnått båda dessa krav, 

och att vår studie därför har en hög validitet. Vårt tema ”Andersbergs problematik” och de 

frågor vi har valt att ställa där kopplas till vår forskningsfråga där vi vill ta reda på hur vad 

aktörer och boende anser är den största problematiken. Vårt tema om 

”ungdomsproblematikens återspegling i vardagen” och tillhörande frågor berör vår underfråga 

om hur problematiken påverkar ungdomarnas vardag. Vårt tema om ”utvecklingsarbetets 

utformning och inriktning” berör huvudfrågans fokus på utvecklingsarbetet riktat mot 

ungdomar och vårt sista tema ”konsekvenser, upplevelser och förväntningar” visar vilket 

                                                           
106 Ibid. s.199 
107 Birkler, J, 2012, s.72 
108 Bryman, A. 2011, s.50 
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resultat och vilka effekter utvecklingsarbetet har haft. Med hjälp av dessa teman hoppas vi 

kunna täcka alla aspekter av vår frågeställning och därmed uppnå en hög validitet, att måttet 

reflekterar konceptet vi vill mäta är ett kriterium för att uppnå hög validitet109.   

Reliabilitet avser frågan om man får samma resultat av studien om den genomförs flera 

gånger.  Det handlar ofta om vilka mått som är tänkta att användas för koncept och i vilket fall 

dessa är konsista. Detta begrepp sammankopplas vanligtvis med kvantitativ forskning, då 

forskaren måste beakta om måttet är stabilt eller inte110. Eftersom vår undersökning är 

avgränsad till ett specifikt geografiskt område, Andersberg, och har ett litet urval, är studiens 

resultat svårt att återskapa. 

Resultatet i vår studie är inte generaliserbart, det kan alltså inte appliceras på en större 

population än urvalet. Detta eftersom urvalet är avgränsat till Halmstad och Andersberg och 

det resultat vi får in kan inte appliceras utanför detta område. Inom kvalitativ forskning är 

generaliserbarheten en kritiserad punkt, eftersom det oftast inte finns formulerade tekniker för 

att genom statistisk inferens generalisera från samplet till populationen111. 

 5.7. Etiska aspekter 

Vi tillämpade Vetenskapsrådets forskningsetiska fyra riktlinjer112. Det första riktlinjen är 

informationskravet vilket innebär att vi som forskare skall informera våra informanter om 

studiens syfte, vad deras uppgift är och villkoren som gäller. Vi upplyste informanterna om att 

deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjuns gång. Andra riktlinjen är samtyckeskravet113, som innebär att varje informant har 

rätten att själva bestämma över sin medverkan i studien. Vi behöver alltså deras samtycke för 

deras deltagande. Om någon av informanterna skulle vara under 15 år gammal behöver vi 

inhämta samtycke från förälder/vårdnadshavare, vi valde därför att enbart intervjua 

informanter som är 18 år eller äldre. Informanterna skall vara medvetna om att de har rätt att 

självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor som de skall delta i studien. Vi 

försäkrade därför våra informanter om att de kunde avbryta sin medverkan utan att det medför 

negativa följder för dem. Den tredje riktlinjen, konfidentialitetskravet114, innebär att vi som 

forskare kommer vara väldigt tydliga med att alla deras uppgifter som de överlämnar till oss 

                                                           
109 Ibid.  
110 Bryman, A. 2011, s.49 
111 Ahrne, G & Svensson, P. 2012, s.28 
112 Vetenskapsrådet, 2002. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 



26 
 

hanteras konfidentiellt. Vi utlovade anonymitet till de informanter som bor på Andersberg, 

medan vi har fick samtycke från nyckelinformanter att använda deras fulla namn. För att inte 

trampa på några tår, eller på annat sätt framföra missvisande information, meddelande vi 

dessa informanter att de fick ta del av allt material som angick dem innan vi framförde ett 

slutgiltigt resultat. Den sista riktlinjen benämns som nyttjandekravet115, vilket innebär att all 

information vi samlat in enbart kommer användas i studiesyfte.  
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6. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera det material vi samlat in genom intervjuer med våra 

informanter. För att dela upp resultatet och göra det lättare för läsaren kommer vi att 

presentera materialet i de fyra teman som används i intervjuguide och senare analys; 

Andersbergs problematik, ungdomsproblematikens återspegling i vardagslivet, 

utvecklingsarbetets utformning och inriktning samt konsekvenser, upplevelser och 

förväntningar. Innan vi presenterar resultatet utifrån dessa teman börjar vi med en kort 

presentation av informanterna, deras roll och deras koppling till Andersberg. Vi rangordnar 

informanterna utifrån  

 6.1. Presentation av informanter 

Affärsområdeschef på HFAB Helene Blomberg är utbildad till socionom, och jobbade inom 

detta yrke i 19 år innan hon blev headhuntad till HFAB. Hennes uppgift på HFAB var då att 

få ordning på dess bostadssociala verksamhet, och hon fick titeln bostadssociala chef. På 

grund av positiva resultat av arbetet fick Helene anställa ännu en socionom efter bara ett 

halvår. 2011 ökade intresset för att hyresgäster skulle få mer inflytande, och Helene blev 

utnämnd till boinflytandechef. I nuläget har hon varit affärsområdeschef i två år.  

Arbetsförmedlaren på HFAB Per Thronée är i grund och botten förskollärare, men har 

arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan 1998. Han började genom att jobba på en enhet inom 

arbetsförmedlingen för kommunal ungdomspraktik och garanti för arbetssökande ungdomar. 

Han började jobba med HFAB i ett ESF-projekt 2008, man har varit anställd som 

arbetsförmedlare på HFAB sedan 2011. Han är fortfarande anställda 10% på 

arbetsförmedlingen, vilket ger honom tillgång till fler resurser. 

Vår tredje informant är enhetschef för modersmål och migration på kärnhuset. Christer 

Jönsson arbetade på Andersbergsskolan i åtta år och som specialpedagog i ett och ett halvt år. 

Han började jobba halvtid på Kärnhuset på grund av nyanlända barns dåliga skolresultat. Efter 

att den dåvarande chefen gick bort tog han över som verksamhetschef men är nu enhetschef 

för modersmål och migration. 

Diego Perez Marne startade integrationskonceptet Handbollsandan och arbetar där som 

handbollstränare anställd via resurscentrum Kärnhuset. 

Robert Medved är verksamhetsledare för Unga KRIS Power. Han har jobbat med ungdomar 

under hela sitt vuxna liv. Han arbetade med KRIS i 10 år och har även jobbat som 
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kontaktperson på socialförvaltningen. Han är själv uppvuxen på Andersberg och har därför en 

stark anknytning till området. Leyla Tatlicioglu anställdes på Unga KRIS Power för fyra år 

sedan och arbetade först som motivatör men är nu projektledare. Hon har inte bott på 

Andersberg själv men började arbeta där som danslärare när hon var 13 år gammal och har 

därför en stark koppling till området. Luis Vasquez arbetar som motivatör hos Unga KRIS 

power. Han har en kriminell bakgrund men flyttade till Halmstad för 3 år sen för att börja om 

på nytt. Han gick med i KRIS för att bli en förebild för unga och även jobba på sig själv. Luis 

kallar sig själv för ”fotsoldat” och inspirerade oss att använda detta begrepp för denna 

kategori av informanter. 

Ungdomar i åldrarna 18 – 26 boende på Andersberg 

Hanna 18 år, Elias 18 år, Jasmina 19 år, Nils 20 år, Ali 21 år, Abdi 22 år, Sara 24 år, 

Valdet 25 år, Mariam 26 år. 

 6.2. Andersbergs problematik 

Under detta tema kommer vi att presentera resultat som redovisar för våra informanters tankar 

och upplevelser av Andersbergs problematik. 

Vi träffade Helene Blomberg och Per Thronée för en intervju på Halmstad Fastighets AB:s 

huvudkontor. Vi möttes av Per som välkomnade oss in till det fina glashuset tillhörande 

HFAB och leddes upp till ett rum där intervjun ägde rum. Vi inledde intervjun med en 

presentation av oss själva samt vår undersöknings syfte. Därefter ställde vi den introducerande 

frågan om vilka dem är och vad de har för roll inom HFAB. Svaret till denna fråga 

presenterade vi i avsnittet ovan. Vi fokuserade de första frågorna på Andersbergs problematik 

och vad de anser vara problematiken. 

Helene Blomberg säger att siffrorna präglas stort av arbetslösheten, utbildningen och 

folkhälsan, ja nästan allt ligger under kommunens snitt. Per Thronée instämmer om den 

problematiska arbetslösheten och menar att det är en konsekvens av arbetslöshetens 

normalisering på området. ”När hälften på området inte jobbar, så blir arbetslösheten lika 

mycket norm som att arbeta”, säger han för att förtydliga sin poäng. Han tror att denna 

normalisering av arbetslösheten gör det svårare att motivera ungdomar på området att vilja 

söka arbete eller söka sig till utbildningar. 

Vi träffade Christer Jönsson på resurscentrum Kärnhuset, där han vägledde oss in och vi 

presenterade oss. Han hade vid det läget redan fått lite hum om oss via en annan informant till 
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oss som är anställd av Christer själv. Honom presenterar vi längre fram. Vi bad Christer 

berätta om sig själv och vad han innehar för roll i verksamheten och precis som HFAB:s 

informanter har vi nämnt det i tidigare avsnitt mer djupgående. 

Christer säger även han att den höga arbetslösheten och det sämre måendet är ett problem. 

Han har uppmärksammat utanförskapet som råder på området och nämner att eftersom allt 

utvecklingsarbete sker på Andersberg just nu, eller har skett på Andersberg, kan 

utanförskapet bli en konsekvens av detta. 

Vi mötte Robert Medved, Leyla Tatlicioglu och Luis Vasquez på Unga KRIS Power som 

ligger på Andersbergs centrum. Vi fick genast en varm känsla av en glädjespridande aura från 

informanterna. De bemötte oss på ett sådant sätt som fick oss att känna en stark gemenskap 

till dem och mötet förvandlas till mer av en trevlig pratstund än en strukturerad och punktlig 

intervju, eftersom de var så välkomnande och öppna av sig. Robert, Leyla och Luis är eniga 

om att den utpräglade utanförskapen på Andersberg är det största problemet. De anser också 

att det finns en klar avgränsning mellan Andersberg och resten av staden, att ungdomarna som 

bor där har en gemenskap mot varandra men är uteslutande mot utomstående.  ”Det är mycket 

aktiviteter på Andersberg, men stängda dörrar både ut och in mellan Andersberg och 

centrum” Säger Leyla.  Luis menar att det finns ett tydligt vi/dem tänk mellan Andersberg och 

”utomstående”. Robert anser att ett av de största problemen på Andersberg är just 

segregationen, en tanke han delar med Christer från Kärnhuset som anser att områdets 

homogenitet kan vara ett hinder för integrationen. Han anser också att de begränsade 

språkliga kunskaperna på Andersberg är problematisk. 

Vi träffade handbollstränaren Diego Perez Marne på en bestämd plats på Andersberg. Vi blev 

hembjudna till honom där vi genast kände oss varmt välkomna på grund av han och hans 

familjs trevliga bemötande. Precis som med våra andra informanter fick Diego presentera sig 

och berättade sin roll och vi berättade vårt syfte med undersökningen. Diego såg ett problem 

med att barn och ungdomar inte hade någon sysselsättning, och att det kunde leda till att de 

utagerade, blev stökiga och/eller förde liv i det offentliga rummet. Han säger att ”Barn är som 

en fulltankad bil, de bara kör och kör men ibland vet de inte var de är på väg”, och menar att 

Handbollsandan är ett ställe där barn och ungdomar kan få utlopp för denna energi.  

Våra informanter boende på Andersberg träffar vi på olika platser, de flesta i deras hem på 

området. Informanterna boende på Andersberg var nio stycken, därav blev det nio olika 

intervjutillfällen. De fick inleda med att berätta kort om sig själva medan vi efteråt förklarade 
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vårt syfte. Våra informanter boende på Andersberg har gemensamt att de har svårt att 

överhuvudtaget se någon problematik. Många av dem intog en defensiv attityd när vi försökte 

få fram ett svar, och menar att den bild media målar upp av Andersberg inte stämmer. 

Informanterna är eniga om att Andersbergs största problem är dess dåliga rykte, och att det 

inte finns några faktiska problem på området. Detta med undantag från Ali som anser att 

ryktena överensstämmer med verkligheten och att det förekommer både misshandel och 

knarkhandel. Jasmina säger att ”problemet ligger i andras ögon”, med andra menar hon 

människor som inte själva bor på Andersberg. Hanna svarade djupgående med mycket 

känslor; ”Man kan alltid göra mer än vad man redan gör. Sen tycker jag att det mesta är bra 

på Andersberg. Men jag vill veta var de negativa åsikterna om området kommer ifrån. Vad är 

det som får en outsider att tycka att Andersberg är så dåligt och problematiskt? Jag tycker 

inte vi har så mycket problem här. Problemet kanske är att det bara är ”samma typer” som 

bor här, men det är inte lätt att få lägenhet någon annanstans. Så det är inte konstigt att alla 

invandrare hamnar här.” 

”Vad är ens problemet?” frågade Elias, och satte ord på den gåta han gemensamt med våra 

andra informanter på Andersberg sökte ett svar på. 

 6.3. Ungdomsproblematikens återspegling i vardagslivet 

I denna del kommer vi att presentera material från våra intervjuer som visar hur områdets 

problematik utspelar sig i vardagslivet, genom informanternas berättelser av enskilda 

händelser, upplevelser, känslor och livssituationer.  

Vi träffade Hanna hemma hos henne på Andersberg, där vi spenderade en drygt en timme 

med intervjun. Hanna är 18 år gammal och har sina rötter i Kina men har bott på Andersberg i 

14 år och i Sverige i hela sitt liv. Hon har en timanställning inom restaurangbranschen. Valdet 

arbetar också inom restaurangbranschen, men har en heltidsanställning. Han är 25 år gammal 

och kommer ursprungligen från Kosovo. Tillsammans med sin flickvän har han bott på 

Andersberg i sex år, och har alltså inte växt upp på området. Nils, 20 år, är inte heller uppväxt 

på området men har bott på området med sin mamma från och till i sex år. Hans föräldrar är 

skilda och han har även bott hos sin pappa på ett annat område och har därför inte varit 

isolerad till Andersberg. Han är född och uppväxt i Sverige med svenska föräldrar. Han har en 

fast anställning i receptionen på ett gym och ska börja studera på högskola till hösten. Jasmina 

19 år med föräldrar från Egypten har också sökt till högskolan, men tyvärr inte kommit in och 
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kommer att försöka igen. Hon har bott på Andersberg i hela sitt liv. Mariam, 26 år med 

ursprung från Eritrea har också bott på Andersberg hela sitt liv. Hon arbetar heltid som 

butikschef i en klädbutik i Falkenberg.  

Vi mötte vår informant Abdi vid en bensinmack på Andersberg där vi tillsammans åkte hem 

till honom. Han är 22 år gammal och har bott i Sverige i hela sitt liv och Andersberg i 15 år. 

Hans föräldrar kommer ursprungligen från Somalia. Han arbetar som timanställd på ett HVB-

hem och på ett lager, men planerar att i framtiden läsa upp sina betyg på Komvux. Ali, 21 år 

gammal pluggar också upp sina gymnasiebetyg på Komvux. Han kommer ursprungligen från 

Irak men har bott på Andersberg i åtta år. Sammanlagt läser tre av våra informanter boende på 

Andersberg upp sina betyg på Komvux. Den sista är Sara, 24 år gammal från Syrien. Hon 

kom till Sverige för 3,5 år sedan och arbetar heltid på förskola parallellt med studierna på 

Komvux. 

Vår yngsta informant, Elias, är 18 år gammal och har bott med sin familj på Andersberg i 10 

år. Hans föräldrar kommer ursprungligen från Libanon. Elias tar studenten från 

Sannarpsgymnasiet till sommaren.  

Dessa livssituationer visar ungdomsproblematikens återspegling i vardagslivet genom att visa 

var i samhället dessa ungdomar från Andersberg befinner sig. För att ytterligare visa resultat 

med information som berör temat kommer vi att presentera några händelser som 

informanterna berättat om, som vi tycker på något plan belyser det vardagliga livet på 

Andersberg. 

Helene, affärsområdeschefen på HFAB, berättar om ett tillfälle där barnen på Andersberg 

samlat in pengar på något vis och när de skulle välja vad de skulle göra med pengarna så 

valde de att skänka dem till ”fattiga barn”. När de blev tillfrågade om inte de själva var fattiga 

sa de att de menade barn som är ”fattiga på riktigt”. 

Leyla, projektledare på Unga KRIS Power, berättar om en händelse då hon var i centrala 

Halmstad med några ungdomar från Unga KRIS Power som frågade vilken byggnad 

stadsbiblioteket var. Trots att stadsbiblioteket är en av de mest centrala, mest utmärkta och 

uppmärksammade byggnaderna i Halmstad visste de inte vad det var, något Leyla reagerade 

starkt på. Liknande har också skett när ungdomar som vill ta del av deras 

arbetsmarknadsprojekt ombeds skriva in sig på arbetsförmedlingen och då frågar vad 

arbetsförmedlingen är för något. 
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Diego på Handbollsandan berättar om en händelse där en tjej ramlat och vrickat foten under 

en träning och blev hämtad av två manliga släktingar som då sa att ”detta hade inte hänt om 

du stannat kvar i köket”. Dessa män blev då utmanade av tjejlaget och förlorade stort. 

6.4. Utvecklingsarbetets utformning och inriktning 

Med utvecklingsarbetets utformning och inriktning menar vi vilka insatser som utförts av 

aktörer och kommunala engagemang på Andersberg. 

Vi intervjuade personal från HFAB som är aktören i fråga, personal från unga Kris, 

Kärnhusets chef Christer, Diego som driver Handbollsandan samt nio boenden på 

Andersberg. De frågor vi ställde var för att se om de bidrar med insatser och om så är fallet 

vad för insatser för området, de boende på Andersberg fick frågan om de märker eller ser 

insatser. 

Christer på Kärnhuset berättar att kärnhuset står bakom sådana projekt som läxhjälp och 

språkhjälp. Vid dessa typer av engagemang använder de sig av frivilliga personer som vill 

hjälpa till att lära barn/ungdomar svenska eller hjälpa dem med sina läxor. Han berättar att de 

enbart använder sig av frivilliga för att slippa den krångliga processen med anställning. Ett 

problem de stött på är just att få tag på frivilliga för dessa projekt. 

Kärnhuset är också involverade i integrationskonceptet Handbollsandan. Christer berättar att 

idén är att skapa integration genom föreningsliv. Man behöver ingen kunskap för att vara med 

i handbollsandan. Diego och Björn som jobbar med Handbollsandan är båda anställda av 

Kärnhuset. Konceptet innebär också att man lär upp ungdomar till ledare. Ett mål med 

Handbollsandan är att det ska vara självförsörjande. 

Christer nämner också sådana projekt som Aktiv sommar och sommarkul på Andersberg. För 

att motarbete utanförskapet berättar Christer att de bjudits in andra fritids att spendera tid på 

Andersberg tillsammans med barnen som bor där. 

Diego berättar att Handbollsandan är kommunalt och aktiverar i nuläget ca 250 – 300 barn 

och ungdomar. De centrerar sig kring Andersbergshallen och där är någon närvarande varje 

dag. Det finns olika grupper som tränar; killar, tjejer och blandat och det handlar inte bara om 

handboll utan det sker även andra aktiviteter. Exempelvis har de aktiviteter där de lär 

nyanlända att simma. De grillar tillsammans, leker, gör aktiviteter där barnen lär sig 

samarbete. De sätter även upp så kallat ”fairplay-turneringar”, turneringar där det inte handlar 

om att göra mål utan om hur man beter sig mot sina motståndare. Man kan få så kallade 
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”gröna kort” för att man beter sig snällt o varit schysst. Dessa turneringar kan vara sponsrade 

(i form av bollar, kläder etc.) av olika företag. En stor samarbetspartner är HFAB men även 

Halmstad stadsnät, länsförsäkringar, Swedbank har varit med o sponsrat. De arrangerar också 

exempelvis skidresor och resor till Liseberg. Diego nämner att de vid en bussresa till Liseberg 

räknat ut att bussen innehöll 17 olika nationaliteter. Han har aldrig märkt några konflikter 

mellan de olika nationaliteterna eller några andra bråk under sina fyra år. Han har dock märkt 

att vissa ungdomar, speciellt killar, kan komma dit och vara kaxiga. Men han nämner då att 

det är dessa som behöver välkomnas mest, de är deras osäkerhet som driver dem till att bete 

sig ”kaxigt”. De har också kontakt med skolor för att få veta vilka barn/ungdomar som 

”utagerar” för att försöka fånga upp dessa. Barnen förstår ofta att ”de vuxna” vill dem väl. 

Diego berättar att alla är välkomna och att det inte kostar något. Han berättar hur han ibland 

får frågan från ungdomar om det ”är dyrt?” att vara med. Han svarar då att det är jättedyrt, 

och ser hur ungdomarna blir ledsna och uppgivna. Han tillägger sedan ”det kostar massvis 

med energi och livsglädje”. Ekonomiska resurser är inte ett hinder för att delta. 

Diego trycker på att det är viktigt att ungdomarna ska vilja komma, att de inte ska känna sig 

tvingade genom närvarolista eller liknande. Han tycker också det är viktigt att ungdomarna 

inte ses som ”kunder”. 

Diego berättar också att det finns också möjligheter för ungdomar att ta ”ledarkurser” och 

sedan arbeta som ledare i Handbollsandan, något som kan vara meriterande på ungdomarnas 

cv. 

Unga KRIS Power vill ge bättre livschanser för ungdomar, de arbetar i nära kontakt med 

ungdomar på området. De har olika aktiviteter exempelvis filmkvällar. De arbetar både med 

individ och familj. 

De arbetar också med Arbetsmarknadsprojekt och erbjuder ungdomar över 18 år praktik, man 

måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen för att ta del av detta projekt. 

Östergårdsskolan har köpt upp ett projekt av Unga KRIS Power där de utför olika projekt, 

bland annat ett tjejprojekt för att öka tryggheten för tjejer. De har även fyra skolvärdar som 

arbetar på skolan och finns där för ungdomar som vill prata.  

Unga KRIS Power samarbetar med många olika aktörer, bland annat svenska kyrkan, KRIS, 

medborgarservice, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, kriminalvården och frivården. De 



34 
 

samarbetar också med områdets två största bostadsföreningarna Willhem och HFAB. De ser 

Helene Blomberg från HFAB som en mentor i projektet. 

6.5. Konsekvenser, upplevelser och förväntningar 

Under detta tema vill vi redovisa den information vi samlat som uppvisar konsekvenser av 

utvecklingsarbetets insatser, upplevelser av insatserna både hos aktörer och boenden samt 

vilka förväntningar det finns för framtida utveckling och arbete. 

Helene och Per på HFAB berättar att de kommer fortsätta arbeta med arbetsmarknadsfrågor. 

Per, arbetsförmedlare på HFAB, berättar att han i nuläget fått ut 79 personer i praktik och 40 

av dem har fått arbete.  

Christer på Kärnhuset berättar att de kommer fortsätta med integrationsprojekt i form av 

språkvän och läxhjälp, men att de har uppmärksammat problemet med att isolera allt arbete 

till Andersberg och de som bor där. Han meddelade det är ett problem som dom försöker ta 

sig ifrån. 

Helene och Diego nämner båda att den viktigaste komponenten för ett lyckat arbete är 

kontinuitet. Diego berättar om en tjej som visade sin tacksamhet för Handbollsandan och för 

att det stannat kvar under så lång tid, eftersom hon menade att “allt roligt vi har försvinner”. 

Leyla från Unga KRIS Power berättar om en händelse innan de hade fyra aktiva skolvärdar, 

där skolan hade problem med anlagda bränder och bad dem komma dit o finnas där för 

barnen. Efter bara några dagar slutade bränderna att uppkomma. 

Eftersom våra informanter boende på Andersberg har svårt att se områdets problematik och 

istället tycker att ryktet är det största problemet, har de visat önskemål om att utomstående 

arbete istället bör fokuseras på att göra området mer attraktivt för utomstående. De visar även 

önskemål om att rentvå det dåliga ryktet och inte låta media visa upp den felaktiga bild som 

de anser att de i nuläget gör. Valdet, boende på Andersberg, tycker att utvecklingsarbetet inte 

fokuserar på utanförskap som det borde, och att det borde finnas mer arbete för att få 

ungdomarna att aktivera sig utanför Andersbergsområdet och blanda sig med resten av staden. 
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7. Analys 

I denna del kommer vi att analysera vårt material utifrån våra valda teorier och begrepp. Vi 

utgår från våra fyra teman; Andersbergs problematik, Ungdomsproblematikens återspegling i 

vardagslivet, Utvecklingsarbetets utformning och inriktning och Konsekvenser, upplevelser 

och förväntningar. 

7.1. Andersbergs problematik 

Om vi utgår från Durkheims (1984) teori om Social sammanhållning kan vi se att den 

organiska solidariteten, hörnstenen i den sociala sammanhållningen, skapas av 

arbetsfördelningen och utbytet av tjänster116. Samhället vilar på ett samarbete där alla 

invånare drar sitt strå till stacken. Om samhället vilar på ett samarbete, vad händer då med de 

som hamnar i arbetslöshet och förlorar sin roll? På Andersberg är arbetslösheten utbredd, och 

många blir därför beroende av välfärdssystemet. Att sakna arbetsroll innebär ett uteslutande 

från den organiska solidariteten, eftersom man inte har något att erbjuda ett samarbete. I 

Andersbergs fall kan detta innebära en uteslutning och ett utanförskap från resterande stad där 

arbetslösheten inte är lika utpräglad. Något Leyla och Luis på Unga KRIS Power antyder när 

de pratar om ungdomarnas utanförskap från resten av staden. Samtidigt kan detta leda till att 

boende på Andersberg startar en egen social sammanhållning med utbyte av andra tjänster, 

detta ökar dock isoleringen från resterande stad. Men å andra sidan bildas deras egna 

organiska solidaritet, som ökar arbetsfördelningen samt den sociala sammanhållningen117. 

Enligt Durkheim (1984) är den sociala sammanhållningen och den sociala solidariteten ytterst 

väsentlig för integrationen118. Kanske kan detta förklara den bristande integrationen på 

Andersberg. Även Wacquants (2013) teori om Urban Outcasts och etniskt segregerade 

ghetton i USA visar många likheter med Andersberg. Wacquant pratar om hur politiska och 

ekonomiska faktorer påverkar invånarna i det segregerade området, och hur konsekvenserna 

av dessa försämrar invånarnas livsvillkor och chans till förändring119. På samma sätt är 

Andersberg ett etniskt segregerat område och möjligheterna för invånare uppväxta här blir 

begränsade. Wacquant menar att segregationen är den största boven i dramat när det gäller 

invånarnas chanser på arbetsmarknaden120, och ett av Andersbergs största problematik, både 

enligt statistiken och en majoritet av våra informanter, berör just arbetslösheten och 

                                                           
116 Durkheim, E. 1984, s.84ff 
117 Ibid. s.75ff 
118 Ibid. s.64 
119 Wacquant, L. 2013, s.60 
120 Ibid. s.75 
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svårigheterna för invånarna att ta sig in på arbetsmarknaden. Han menar att segregationen har 

förhindrat invånarna i de afroamerikanska ghettona att ta del av den ekonomiska och sociala 

support som krävs för att ta sig uppåt i samhällshierarkin121. På samma sätt kan segregationen 

på Andersberg påverka chanserna för anställning. 

Wacquant skriver hur en stor del av problematiken bottnar i de allmännyttiga bostäderna som 

byggdes upp just i de redan utsatta områdena122, det vill säga bostäder där människor som inte 

hade råd att skaffa en egen bostad fick en tilldelad till sig. Att bosätta dessa socialt utsatta 

människor på ett område redan präglat av utsatthet försvårar problemet. Detta kan vi koppla 

till placeringen av nyanlända flyktingar på Andersberg. En stor majoritet av nyanlända som 

kommer till Halmstad blir bosatta på Andersberg, och med sin frånvaro från arbetsmarknaden 

bidrar de till utanförskapet och förhindras i sin integration. När vi tar en titt på de informanter 

vi intervjuat från Andersberg ser vi att en majoritet av dessa har bosatts på Andersberg tidigt i 

sin ankomst till Sverige och sedan blivit kvar på området. Vi ser också att en stor andel av 

våra informanter inte har en stadig inkomstkälla, och ser därför ett samband mellan deras 

livssituation och den statistik som framförs i delområdesstatistiken. Områdets utpräglade 

arbetslöshet påverkar också normskapandet, som Per Thronée från HFAB uttryckte det blir 

världsbilden annorlunda och när hälften av människorna i ens omgivning inte arbetar och man 

utgår inte från samma förutsatthet att arbete är det självklara valet. På så vis utgör även detta 

ett hinder för att röra sig uppåt i samhällshierarkin till råga på den strukturella etniska 

diskriminering där människor blir annorlunda bemötta på grund av sin etniska bakgrund123 

som många av Andersbergs ungdomar stöter på. Den relativa fattigdom som hindren på 

arbetsmarknaden för med sig påverkar även invånarnas möjligheter att bosätta sig någon 

annanstans. Området blir överrepresenterat av människor med finansiella svårigheter. På 

grund av områdets låga status sjunker värdet och priset på bostäderna, vilket leder till att de 

som söker sig dit är de som inte har några finansiella möjligheter att bosätta sig någon 

annanstans. Som Hanna, boende på Andersberg säger, är det ”inte konstigt att alla invandrare 

hamnar här” då den rådande strukturella maktordningen i Sverige favoriserar etniska 

svenskar framför de med annan etnisk härkomst124. Att de som hamnar på Andersberg genom 

sina finansiella svårigheter tvingas stanna på området, precis som i Wacquants teori om de 

                                                           
121 Ibid. 
122 Ibid. s.69 
123 SOU 2005:56 
124 Karlsson et.al 2013, s.155 
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afroamerikanska ghettona125, bildar en ond cirkel där utveckling på området inte kommer nås 

utan någon form av politisk intervention.  

När vi utgår från begreppet utanförskap blir Andersbergs utpräglade arbetslöshet ännu mer 

problematisk. Socialt utanförskap är en stor negativ effekt av arbetslösheten och har en rad 

negativa effekter, inte minst sämre folkhälsa, hinder i integration & kriminalitet126. 

Utanförskapets tydliga sammankoppling med ekonomiska bidragsbehov och Andersbergs 

låga förvärvsfrekvens kan ses som ett tydligt tecken på att området är präglat av ekonomiskt 

och socialt utanförskap. Denna slutsats styrks av Leyla, Luis och Robert från Unga KRIS 

Powers åsikter om utanförskap som Andersbergs största problem, då de arbetar dagligen på 

området och har en djup inblick i områdets problematik. På grund av sina utsatta positioner 

hamnar människor i utanförskap ofta i samma bostadsområden127, och så är fallet även 

gällande Andersberg. På så vis blir Andersberg ett så kallat ”utanförskapsområde” och har 

gemensamt med andra områden med samma stämpel ett försämrat skolresultat128. Denna 

problematik kan vi se i andelen informanter boende på Andersberg som läser upp sina 

gymnasiebetyg på Komvux, även om de även hindras av sin språkliga förmåga. Språkliga 

svårigheter är också ett stort problem på området, enligt Christer Jönsson från Kärnhuset. 

När vi tar en närmre titt på Andersbergs problematik med utgångspunkt i integration 

uppenbarar sig ett flertal problemområden. Integration innebär att de som anländer till en ny 

kultur anpassar sig efter rådande normer och regler129. Att det verkar finnas ett mönster att 

nyanlända hamnar på Andersberg skapar därför ett möjligt hinder för integrationen. Att hindra 

integrationen är inte bara ett problem för de konkret drabbade utan skapar ett problem för hela 

Sveriges välfärd130. Även här kan vi se ett problem med att en så stor andel nyanlända hamnar 

på samma område, Andersberg. Bristen på integration och kulturöverbryggande interaktion 

medför en långsammare språkinlärningsperiod, som även i sin tur påverkar både 

arbetsmöjligheter och skolresultat. Bristen på integration kan även leda till ett vi och dem-

tänk131, något vi kan se på Andersberg där de boende på är ”vi” och resterande stad är ”dem”. 

Detta ”vi” och ”dem”-tänk har även observerats av Leyla och Luis på Unga KRIS Power. 

                                                           
125 Wacquant, L. 2013, s.60 
126 Karlsson et.al 2013, s.156 
127 Ibid. s.60 
128 Ibid. 
129 Ne.se 
130 Sveriges kommuner och landsting, mars 2017, s.5 
131 Jönhill, J-I. 2012, s.15 
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För att sammanfatta Andersbergs problematik återgår vi till Wacquants (2013) fyra kategorier 

för att mäta social utsatthet; omgivningens klasskomposition, förekomsten av välfärd, 

ekonomiska och finansiella resurser samt socialt kapital132. Andersbergs klasskomposition 

består av en överväldigande majoritet socioekonomiskt utsatta, en överväldigande majoritet 

av invånarna är bidragstagare, ungefär hälften är arbetslösa och saknar därför finansiella 

resurser och det sociala kapitalet är på grund av segregationen begränsat till människor med 

samma utsatta position. Av alla medel att döma går det inte att förneka att segregationen på 

Andersberg innebär att området befinner sig i en social utsatthet. 

7.2. Ungdomsproblematikens återspegling i vardagen 
 

Det är intressant att se hos våra informanter om avsaknaden av arbete leder till en känsla av 

att inte tillföra något till samhället. Eftersom den sociala sammanhållningen enligt Durkheim 

(1986) är en effekt av att alla i ett samhälle har en egen roll och erbjuder en tjänst eller 

vara133. Med tanke på våra informanter boende på Andersbergs övervägande inställning om 

att det inte ens finns någon problematik på området kan man dra slutsatsen att de själva inte 

tycker att arbetslösheten är ett problem. När möjligheten att genom sin sysselsättning få en 

konkret samhällsroll försvinner finns risken att man hamnar utanför den sociala 

sammanhållningen, något som våra informanter boende på Andersberg inte verkar anse är 

något problem. Istället finner våra informanter boende på Andersberg en gemenskap i 

utanförskapet, där de hälsar på varandra på området trots att de inte känner varandra och där 

de helst inte lämnar området om de inte är tvungna. Denna typ av sammanhållning kan liknas 

vid den mekaniska solidaritet som Durkheim nämner, där de har då de har ett starks kollektivt 

medvetande samt gemensamma normer134. Denna gemenskap kanske agerar ersättning för den 

bristande sammanhållningen till resterande stad, och arbetslösheten blir i deras ögon inte lika 

problematisk. Detta kan förklara varför vi fått en känsla av att de som tagit del av 

gemenskapen under en längre tid och är väl bekant med rådande normer har en mer 

nonchalant inställning till arbete, medan nyanlända ofta är drivna att ge tillbaka till det 

samhälle som har gett dem en chans. Det vi kunde notera från våra informanter boende på 

Andersberg var att den enda nyanlända bland våra informanter, Sara, också var den enda med 

mer än en huvudsaklig sysselsättning. Något annat som kan påverka motivationen är de 

möjligheter som finns tillhands för ungdomarna på området, vilket leder oss in på samma spår 

                                                           
132 Wacquant, L. 2013, s.104 
133 Durkheim, E., 1984, s.84ff 
134 Ibid. s. 88ff 
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som Wacquant (2013) och hans teorier om boendesegregationens hindrande effekter på 

arbetsmarknaden135. För att se hur Wacquants teori påverkar ungdomar i deras vardag har vi 

försökt uppmärksamma tecken på svårigheter för ungdomar boende på Andersberg att ta sig 

från området och förbättra sin finansiella situation. Ett exempel är Leylas berättelse om 

ungdomarna som inte kände till stadsbiblioteket och arbetsförmedlingen, vilket visar en tydlig 

isolering från resten av staden. Denna händelse tyder på ett gränsdragande utanförskap där det 

är tydligt att det finns ungdomar på Andersberg som genom sin socialisering hamnar utanför 

samhällets resurser. Att inte vara medveten om vilka resurser som finns till hands hindrar 

individerna från att påverka sina egna villkor, precis som Wacquant (2013) menar medför 

boendesegregationen en försvagning av sociala resurser136. Individens förmåga att röra sig 

upp i samhällshierarkin blir kraftigt begränsad och det sociala utanförskapet blir påtagligt. 

 

 7.3. Utvecklingsarbetets utformning och inriktning 

För att uppnå någon form av betydelsefull förändring är det viktigt att utvecklingsarbetet 

riktar sig till faktiska problem, annars finns risken att man lägger ner resurser som i slutändan 

inte leder till ett hållbart resultat och kanske rentav stjälper mer än det hjälper. Att HFAB 

berättar att de styr sitt utvecklingsarbete mot rådande samhällsproblem är därför ett positivt 

tecken. Trots detta verkar allt utvecklingsarbete förbigå vad Wacquant (2013) utmärker som 

den största bidragande faktorn till den problematik som uppstår på Andersberg och andra 

liknande områden; den etniska boendesegregationen137. Om man utgår från Wacquants (2013) 

fyra kategorier för att identifiera social utsatthet, bör man utgå från dessa kategorier och 

förhindra/motverka dem för att också motverka den sociala utsattheten. Den första kategorin 

berör omgivningens klasskomposition som på Andersberg består av “Underklass” och relativ 

fattigdom. En anledning till detta är att på Andersberg finns det bara hyresrätter och därför 

blir det ingen större “klasskillnad” på invånarna. Att bygga bostadsområden med en blandning 

av invånare som bor i hyresrätter och bostadsrätter skulle vara ett lättutfört sätt att förebygga 

den socioekonomiska segregationen138. Detta är dock inget som utvecklingsarbetet fokuserar 

på. Utvecklingsarbetet riktar istället in sig på att dämpa de individuella effekterna 

klasskillnaderna kan föra med sig. Helene nämner en förebyggande åtgärd de utför för där 

man erbjuder kompensatoriska åtgärder för barn att delta i aktiviteter som de annars kanske 

                                                           
135 Wacquant, L. 2013, s.69 
136 Ibid. s.75 
137 Ibid. 
138 Guevara, B. 2014, s.35f 
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inte har råd med. På samma sätt berättar Diego att ekonomiska resurser inte är något hinder 

för att delta i Handbollsandan. Unga KRIS Power kräver heller inga ekonomiska tillgångar 

från ungdomarna de arbetar med. Detta visar att det utvecklingsarbete som sker på 

Andersberg är väl medvetna om den relativa fattigdomen och låter inte denna komma i vägen 

för målet att alla barn och ungdomar ska få delta. Det utförs inget arbete för att stoppa 

klasskillnaderna, men klasskillnaderna kommer aldrig i vägen för utvecklingsarbetet. 

Wacquants (2013) andra kategori berör förekomsten av välfärd. Förekomsten av välfärd på 

Andersberg sker ofta i form av finansiella bidrag. Bidragstagande är starkt ihopkopplat med 

utanförskap, och i många fall blir de båda begreppen nästan synonyma med varandra. En stor 

andel av de välfärdsbidrag som förekommer på Andersberg är just socialbidrag till arbetslösa 

och etableringsersättning för nyanlända. En stor del av utvecklingsarbetet riktat mot 

ungdomar på Andersberg fokuserar på att få ut fler i arbetslivet, vilket i sin tur skulle öka 

självförsörjningen och minska bidragsberoendet. En lösning som verkar ha ett långvarigt mål, 

eftersom den enda lösningen att få bukt med det utpräglade utanförskapet anses vara att få ut 

fler människor i arbete139. Att få ut fler i arbetslivet skulle i det fall det fungerar ändra normen 

på Andersberg och göra arbete till en del av vardagen. Risken finns dock att de som kommer 

ut i arbetslivet väljer att bosätta sig på ett annat område när de ”flyttat upp” i 

samhällshierarkin och tagit sig förbi de sociala hinder Wacquant (2013) menar att 

bostadssegregationen medför till arbetsmarknaden140. Denna fokus i utvecklingsarbetet berör 

också Waqcuants (2013) tredje kategori om ekonomiska och finansiella resurser. 

Utvecklingsarbetet på Andersberg låter inte ekonomiska resurser begränsa deltagarnas 

möjlighet att medverka. Wacquants (2013) fjärde och sista kategori för att identifiera social 

utsatthet är bristande socialt kapital. På grund av Andersbergs uteslutning från resterande 

stads sociala sammanhållning påverkas det sociala kapitalet. Att allt utvecklingsarbete 

geografiskt isoleras till Andersberg ökar utanförskapet ytterligare, något även Christer 

Jönsson från Kärnhuset påpekade. Samtidigt skulle det enligt Diego från Handbollsandan inte 

vara realistiskt att placera utvecklingsarbetet någon annanstans än Andersberg eftersom 

invånarna är ekonomiskt begränsade att ta sig från området. Det sker dock en hel del 

utvecklingsarbete för att öka invånarnas sociala kapital, bland annat Unga KRIS Powers 

organiserade mötesplatser för unga arbetssökande och arbetsgivare. Det har även organiserats 

möten mellan fritids från Andersberg och andra områden.   

                                                           
139 Karlsson et.al 2013, s.21f 
140 Wacquant, L. 2013, s.75 
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Utöver de fyra kategorierna för social utsatthet som Wacquant (2013) utnämner har vi även 

märkt att utvecklingsarbetet har en stor fokus på integration. Handbollsandan benämns som 

integrationskoncept och arbetar för att skapa en meningsfull vardag för ungdomar genom att 

aktivera dem i sporter. Kärnhuset utför integrationsarbete i form av läxhjälp och språkvänner. 

7.4. Konsekvenser, upplevelser och förväntningar 

Att se konsekvenser och resultat från utvecklingsarbetet kan medföra stora svårigheter, om 

man har som mål att exempelvis öka integrationen är det inte alltid det lättaste att mäta. Trots 

detta kan vi se tecken på konkreta resultat från utvecklingsarbetet på Andersberg. Att Per 

Thronée, arbetsförmedlare på HFAB, fått ut 79 personer i praktik och att 40 av dem har fått 

arbete är ett tydligt tecken på att denna del av utvecklingsarbetet fungerar och uppfyller sitt 

mål. Att hjälpa ungdomarna ut i arbetslivet är en konkret förbi gång kring Wacquants 

utmärkta problematik om segregationens hindrande effekter på arbetsmarknaden141. Eftersom 

arbete är det största botemedlet mot utanförskap kan denna siffra ha långvarigt positiva 

konsekvenser142. Inte minst påverkar det normaliseringen av arbetslösheten, genom att fler 

människor arbetar och på så vis minskar andelen arbetslösa. Att satsa på att få ut nyanlända i 

arbetslivet är också gynnande för integrationen, då arbetsplatsen är en viktig 

socialisationsmiljö som ger större möjligheter för de nyanlända att lära sig språket. Att ha ett 

arbete och tjäna egna pengar ger individen fler möjligheter och friheter och förbättrar således 

dennes livsvillkor, samtidigt som det minskar välfärdsberoendet143. 

Unga KRIS Powers påverkan att förhindra de bränder som uppkom på Östergårdsskolan visar 

också att deras närvaro har en positiv effekt. Verksamhetens popularitet visar också att 

konceptet fungerar för att hålla ungdomar sysselsatta. Förväntningarna hos de boende vi 

intervjuat var blygsamma då de inte själva såg områdets problematik. Även om de boendes 

önskemål att förbättra områdets rykten i praktiken hade kunnat leda till en mer attraktiv 

bostadsmarknad och på så vis ökat mångfalden, är det inte på grund av denna anledningen 

som denna åtgärd önskas av invånarna. De positiva effekter de boende anses uppleva i form 

av en intern social sammanhållning liknande Durkheims (1986) mekaniska solidaritet144 hade 

inte nödvändigtvis försvunnit för att området integrerats. 

 

                                                           
141 Ibid. 
142 Karlsson et.al 2013, s.21f 
143 Wacquant, L. 2013, s.69f 
144 Durkheim, E. 1984, s. 88ff 
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8. Sammanfattning & slutsats 

Vår undersökning gick ut på att skapa förståelse för vilken typ av ungdomsproblematik 

segregationen på Andersberg anses föra med sig och om problematiken överensstämmer med 

utvecklingsarbetets inriktning och fokus. För att besvara vårt syfte valde vi att ställa en 

huvudfråga och en underfråga som lyder; ”Hur bedrivs utvecklingsarbetet riktat mot 

ungdomar på Andersberg och inriktar den sig på relevant problematik? För att kunna besvara 

denna frågeställning behövde vi ta reda på hur ungdomsproblematiken på Andersberg såg ut 

och valde därför att använda oss av en underfråga som lyder: ”Hur ser Andersbergs 

ungdomsproblematik ut enligt lokala aktörer och ungdomar boende på Andersberg och hur 

återspeglar det sig i ungdomarnas vardagliga liv?” För att lyckas med detta använde vi oss av 

en hermeneutisk metodansats, och utformade djupintervjuer för vår kvalitativa undersökning. 

Vi valde kvalitativ metod eftersom vi ville skapa förståelse för utvecklingsarbetets utformning 

och inriktning, och även se hur problematiken upplevs i det vardagliga livet. Vi hade ett urval 

på 15 informanter varav sex av dem var aktörer inom utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar 

på Andersberg och nio var ungdomar boende på Andersberg. Den tidigare forskning vi tagit 

del av hjälpte oss skapa en förståelse för problemområdet, och gav oss ett hum om vad det var 

vi sökte. På så vis blev det ett verktyg att använda sig av i vårt teorival, där vi även förhöll oss 

till vårt profilområde social sammanhållning och valde teorier och begrepp som berörde detta 

område. För att förstå och analysera problemställningen använde vi oss av två större teorier; 

Emile Durkheims teori om social sammanhållning och Wacquants teori Urban Outcasts, samt 

två begrepp; utanförskap och integration. Vår intervjuutformning, resultatdel och analys valde 

vi att dela in i fyra olika teman; Andersbergs problematik, ungdomsproblematikens 

återspegling i vardagslivet, utvecklingsarbetets utformning och inriktning samt konsekvenser, 

upplevelser och förväntningar. På detta sätt kunde vi på ett strukturerat sätt analysera 

materialet och försöka besvara våra forskningsfrågor.  

Genom våra två första teman har vi med hjälp av teorier och begrepp kartlagt områdets 

generella ungdomsproblematik. Vi kom fram till att segregationens genom sin isolering 

påverkar ungdomarnas sociala kapital och på så vis ger dem begränsade möjligheter på 

arbetsmarknaden. Av samma anledning uppstår ett problem i integrationen då segregationen 

förhindrar mellankulturell interaktion. Vi kom också fram till att det är ett problem att så 

många nyanlända till Sverige och Halmstad hamnar på Andersberg som ett redan utsatt 

område.  
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Genom Durkheims teori kunde vi se att ungdomarnas brist på arbetsroll, och hur utbredd detta 

problem är på Andersberg, bidrog till en uteslutning ur resterande stads sociala 

sammanhållning. Istället hade invånarna på Andersberg skapat en egen sammanhållning med 

egna normer och värderingar. En intressant upptäckt vi gjorde var att trots att problematiken 

syns tydligt för oss har invånarna på Andersberg svårt för att se att området har en 

problematik överhuvudtaget. 

Efter att ha kartlagt områdets ungdomsproblematik använde vi oss av tema två och tre för att 

se vilken problematik utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på Andersberg fokuserade på, 

och om de stämde överens med den information vi samlat från aktörer och boenden. Den 

största problematiken på Andersberg ansåg vi vara boendesegregationen och dess 

konsekvenser. En stor konsekvens av boendesegregationen var just den höga arbetslösheten, 

och det var där utvecklingsarbetets största fokus låg. Aktörerna Per Thronée på HFAB och 

Diego på Handbollsandan försökte få ut de nyanlända och ungdomarna ut i arbetslivet med 

projektet “välkomstjobb” och “ledarkurser” för ungdomarna. Även Unga KRIS Power hade 

stort fokus på arbetsmarknaden och gjorde flera satsningar för att hjälpa ungdomarna skapa 

kontakter och möjligheter. Arbetslöshetens effekter i form av finansiella svårigheter utgör 

inget problem för deltagande i utvecklingsarbetet, och de ekonomiska kompensatoriska 

åtgärder som utförs visar en förståelse för problematiken. 

Utöver arbetslösheten kom vi fram till att bristen på integration på Andersberg var ett stort 

problem, även här ser vi en stor fokus från utvecklingsarbetet. Handbollsandan som 

integrationsprojekt och flera satsningar från Kärnhuset i form av språkvänner och läxhjälp 

visar att integration är ett starkt fokus. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om utvecklingsarbetet riktat mot ungdomar på 

Andersberg inte fångar upp all problematik som området erbjuder, har de en stark fokus på 

områdets mest utmärkande problematik. Svaret på vår fråga blir därför att utvecklingsarbetet 

riktat mot ungdomar på Andersberg bedrivs med en stor fokus på områdets mest utmärkande 

problem. 
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 9. Diskussion 

Vår förhoppning är att vår undersökning kan bidra till en djupare förståelse av områdets 

ungdomsproblematik och hjälpa till i utvecklingen av vidare socialt arbete. Att ha en bredare 

kunskap om området problematik gör det lättare att utforma utvecklingsarbetet på ett sätt som 

bidrar till socialt hållbar utveckling. Att även ta en närmre titt på det utvecklingsarbete som 

redan bedrivs eller har utförts ger en inblick i vilken typ av projekt och satsningar som har 

genererat hållbara och långvariga effekter.  

Efter att ha reflekterat över undersökningens utkomst och de metoder vi använt anser vi att 

något vi kunde gjort annorlunda är att inte intervjuat våra två informanter från HFAB 

samtidigt, eftersom det kan ha haft en påverkan på deras svar och hindrat dem att påpeka 

svagheter i arbetet. Utöver detta är vi nöjda med det material vi samlat in och den kunskap vi 

skapat om områdets ungdomsproblematik och utvecklingsarbetet, trots att det finns utrymme 

för förbättringar har vi lärt oss mycket under arbetets gång och är nöjda med vår insats. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Semistrukturerad intervjuguide. 

 

Andersbergs problematik 
 

Tycker du att Andersberg är ett problemområde? Varför? Hur blev det så? Vad tyder på det? 

Vilka påverkas och hur? Vilka påverkar och hur? Vilka beslut förhindrar utveckling och hur? 

 

Ungdomsproblematikens återspegling i vardagslivet 
 

(Boenden:) Hur är det att bo på Andersberg? Känner du dig trygg? Känner du att ryktena om 

Andersberg stämmer? Hur ofta lämnar du Andersberg? Känner du att Andersberg är isolerat i 

jämförelse med resten av staden? 

(Aktörer och engagemang:) Har ni varit med om någon problematisk situation? Någon från 

Andersberg som berättat något. Något ni observerat?  

 

Utvecklingsarbetets utformning och inriktning  
(boenden) Känner du till några insatser / aktiviteter som utförs på Andersberg? Vilka? Vad har 

du för erfarenhet av det? Anser du att utvecklingsarbetet syns? (är det aktörer eller privatpersoner 

som syns mest?)  

(Aktörer och engagemang:)Vad tänker ni på när ni startar ett nytt projekt, vad fokuserar ni 

på? Varför Andersberg?  

(Aktörer och engagemang:) Vad har ni för mål med era insatser/projekt? Vilken effekt hoppas 

ni att de får? 

 

Konsekvenser, upplevelser och förväntningar. 

(Aktörer och Engagemang:) Vad är era framtida förhoppningar för Andersberg? Några nya 

insatser? 

(Aktörer och engagemang) Hur upplever ni resultatet av era insatser? (Statistik? andra 

konkreta exempel?) Tror ni att ni kan få fler att engagera sig?  

(Boenden:) Är utvecklingsarbetet tillräckligt, eller har du önskemål om fler/annan inriktning 

(tex. insatser för vuxna, barn etc)? 
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