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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta unga killars livsvillkor och tillhörighet 

påverkas av att bo i Hjällbo. Detta genom att förstå deras upplevelser av omvärlden och 

medias syn på ungdomarna och bostadsområdet och om detta har någon påverkan på deras 

framtida förutsättningar i livet. Vi använde oss av en kvalitativ metod där vi utgick från 

hermeneutiken som metodansats. Vi utförde åtta semistrukturerade intervjuer och materialet 

vi fick in av intervjuerna analyserades med begrepp som Stigma (Goffman), Territoriell 

stigmatisering (Sernhede), Tillhörighet (May) och Identitet (Jenkins). Resultatet visar att 

ungdomarnas livsvillkor påverkas av att de har sämre förutsättningar i livet, bland annat 

svårigheter att få jobb. De unga killarna upplevde att utbildning inte är av betydelse eftersom 

de upplever att omvärlden sätter fokus på stigman de bär på och inte kvalifikationer. De unga 

killarna upplever att omvärlden och media har skapat en bild av området och de ungdomar 

som bor där som inte stämmer överens med verkligheten. De unga killarna upplever en stark 

tillhörighet i förorten.  

 

Nyckelord: Livsvillkor, tillhörighet, förort, omvärlden, media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

The purpose of this study is to understand how eight young boy’s living conditions and 

belonging are affected by living in Hjällbo. We want to understand their experiences of the 

outside world and media’s view of the youth and the suburb they live in and if this has any 

impact of their future conditions in life. We used a qualitative method and hermeneutics as a 

method approach. We executed eight semistructured interviews and the material we received 

from the interviews was analyzed using concepts such as Stigma (Goffman), Territory 

Stigmatization (Sernhede), Affiliation (May) and Identity (Jenkins). The results show that the 

youth’s living conditions are affected by the fact that they have worse conditions in life, such 

as difficulties in getting jobs. The young guys feel that education is not important because 

they feel that they still will be stigmatized and their qualifications will not be valued. They 

experience that the world and media have created an image, of the area and the people who 

live there, that do not match the reality. The young guys have experienced strong belonging in 

the suburbs. 

 

Nyckelord: life conditions, belonging, suburb, the outside world, media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Förord 

Vi vill börja med att tacka fritidsgårds personalen för hjälpen och det trevliga bemötandet och 

ett stort tack till ungdomarna som vi har intervjuat. Vi uppskattar att vi har fått ta del av era 

erfarenheter och personliga upplevelser, utan er hade vi inte kunnat genomföra studien. Ni är 

riktiga glädjespridare. Till sist vill vi tacka vår handledare Henrik Stenberg för all vägledning 

och stöd vi har fått under studiens gång.  
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1. Inledning  

Under en lång tid har samhällsdebatter om problem i förorten varit vanligt förekommande och 

media väljer många gånger att framställa förorten som en segregerad plats där de råder hög 

arbetslöshet och kriminalitet. I en artikel från SVD “Medier ökar segregationen” beskriver 

invånarna i invandrartäta bostadsområden hur medias beskrivning av förorten ofta uppfattas 

som negativt, en större del av invånarna känner inte igen sig i den framställda mediebilden. 

Forskning har visat att media har en betydande roll för hur omgivningen uppfattar oss. I 

rapporteringen som skrivs om förorten tilldelas invånarna olika egenskaper, detta kan ge 

framtida hinder för invånarna. När de upplever sitt bostadsområde som stigmatiserat ökar 

risken för utanförskap. Mediebilden blir därför en del av invånarnas identitetsskapande vilket 

resulterar i att de ständigt måste motbevisa sig själva och omgivningens uppfattningar om 

dem (Svenska dagbladet 2005). 

 

Vi vill belysa denna sociala problematik utifrån ungdomarnas synvinkel då de drabbas i en 

ålder där de utvecklas mot att bli vuxna. Vi vill därför genomföra en studie om ungdomars 

livsvillkor i förorten genom att bland annat få förståelse för ungdomars upplevelser gällande 

omvärlden och medias syn på dem och deras bostadsområde och om detta har någon påverkan 

på deras framtida förutsättningar. Territoriell stigmatisering är ett begrepp som vi kommer ta 

användning av då begreppet belyser att ett bostadsområde blir stigmatiserat.    

Territoriell stigmatisering påverkar inte bara området utan även de boende, i tidigare 

forskning har det visat sig att områden som är territoriellt stigmatiserade påverkar bostads 

invånare på ett sätt att de tilldelas negativa stereotyper. Områden som dessa blir förknippade 

med fattigdom, kriminalitet, våld och människor med olika etniska bakgrund. Detta resulterar 

i att invånarna i området faller offer för en stigmatisering (Wacquant 2007). Den plats man 

bor på har visat sig ha en stor betydelse för individen, många bostadsområden har i dagens 

läge blivit stigmatiserade vilket har resulterat i att många som bor i dessa områden undviker 

att berätta för utomstående var de bor. Den adress man bor på är idag lika viktigt som det 

efternamn man har, bor man i ett bra område är man per automatik en bra medborgare och bor 

man i ett mindre bra område är man klassad som en dålig medborgare (Sveriges Television 

2013). Genom att omgivningen är stigmatiserat kan det leda till att ungdomarna identifierar 

sig med det och påverkar deras syn på omgivningen och sig själva. Vi vill därför även få 

förståelse för hur territoriell stigmatisering påverkar ungdomars livsvillkor och deras relation 

till sin omgivning.  
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Denna studie kommer att fokusera på teman som livsvillkor, social sammanhållning och 

makt. Livsvillkoren betonas i ungdomarnas upplevelser i relation till ett territoriellt 

stigmatiserat område och om detta har någon påverkan på de framtida förutsättningarna, den 

sociala sammanhållningen finner vi i tillhörigheten till människorna och bostadsområdet. 

Media och omvärlden har makt att anknyta platser och individer till stigma. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens syfte är att få djupare förståelse för hur ungdomars livsvillkor och tillhörighet 

påverkas av att bo i ett utsatt bostadsområde, som i detta fall är stadsdelen Hjällbo som ligger 

i Göteborg. Vi vill reflektera över om deras livsvillkor påverkas av olika sociala och 

samhälleliga processer som inverkar på deras upplevelse av tillhörighet. Detta genom att 

förstå deras upplevelser av omvärlden och medias syn på ungdomarna och bostadsområdet 

och om detta har något påverkan på deras framtida förutsättningar i livet. Vidare vill vi få 

ökad förståelse för ungdomarnas upplevelser av tillhörigheten i området och hur den skapas. 

 

• Hur påverkas ungdomars livsvillkor och tillhörighet av att bo i ett utsatt område? 

 

 

1.3 Avgränsningar  
Vi har avgränsat studiens urval till unga killar med invandrar påbrå, bosatta i Hjällbo i 

åldrarna 16-19. Vi valde just unga killar för att det oftast är de som förknippas med de 

problematik som förekommer i förorter. Vi valde åldrarna 16-19 för att det är en ålder där 

ungdomar är påväg att komma in i vuxen ålder och utvecklas.   
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2. Bakgrund & Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för en kort bakgrund om vår studie och 

Hjällbo för att ge läsarna en inblick om området vi studerar. Därefter kommer vi att redogöra 

för tidigare forskning genom att presentera fem vetenskapliga artiklar som har kopplingar till 

vår studie. I slutet av kapitlet kommer vi att redogöra för den betydelse de vetenskapliga 

artiklarna har haft för vår studie.  

 

2.1 Bakgrund  
Hjällbo är ett område tillhörande Stadsdelsnämnds området Angered i nordöstra Göteborg. 

Hjällbo har ca 7570 invånare med 58,48 % utrikesfödda. Medelinkomsten för Hjällbo ligger 

på 149 200 kr/år (Bostadsområden). Hjällbo är en del av miljonprogrammet, ett projekt som 

grundades av socialdemokraterna som hade i syfte att rädda landet från den bostadskris som 

rådde, det gick ut på att under åren 1965–1974 bygga en miljon bostäder (Allmännytta).  

 

Från början var målet att Hjällbo skulle vara en plats för svensk medelklass men redan efter 

de första fem åren kraschade den drömmen. Svenskarna började flytta ut från Hjällbo och 

invandrarna började flytta in. Förorten i Göteborg blev isolerade öar ute i skogen och de som 

förorten var byggda för valde att köpa villa eller radhus i grannkommunerna istället, detta 

ledde till en kraftig befolkningsminskning. Området blev inte lika attraktivt och lägenheterna 

stod tomma. Idag kännetecknas Hjällbo av segregation. Enligt arkitekturkritiker Mark Isitt är 

miljonprogramsområdena det största misstaget som svensk arkitektur någonsin har 

åstadkommit. Han är övertygad om att stora hus leder till kriminalitet, genom att det tidigare 

byggts liknande byggnader i USA som resulterade i problemområden (Europas Brasilia 

2017). 

 

Denna studie behandlar bland annat medias framställning av en utsatt förort. Enligt Svenska 

Dagbladet är en utsatt förort ett område som karaktäriseras av hög arbetslöshet, kriminalitet, 

socialbidragstagare och invånare med invandrarbakgrund. Ett utsatt område har även problem 

med parallella samhällsstrukturer och extremism där poliser har svårigheter att utföra sitt 

arbete (Svenska Dagbladet 2017). En artikel från Göteborgdirekt beskriver hur flera 

övervakningskameror sätts upp på torgen i Hjällbo och Bergsjön. Detta beslut gjordes av 

kommunstyrelsen då platserna varit brottsutsatta under en längre tid samt att människorna 

känner otrygghet i området, enligt poliserna. Alla invånare i Hjällbo är inte lika övertygade 
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om att kommunens nya beslut löser några problem. Ramlaa Abdullahi som bor i Hjällbo 

berättar i artikeln att det känns som ett fängelse där de bosatta blir iakttagna. Genom att sätta 

upp kameror indikerar det på att alla invånare i Hjällbo är problemet och så är dock inte fallet. 

Invånarna blir sedda som en gemensam grupp och inte som enskilda individer och detta 

resulterar i att alla blir stigmatiserade (Göteborgdirekt 2018). 

  

 

2.2 Vetenskapliga artiklar  
 

2.2.1 Bostads identitet  
I artikeln “Neighbourhood identities and household location choice estate agents 

perspectives” (Levy & Lee 2011) har artikelförfattaren gjort en studie som är baserad i en 

förort i Nya Zeeland. Artikelförfattaren utförde en kvalitativ studie baserad på åtta intervjuer. 

Respondenterna var fastighetsmäklare som var specialiserade på att sälja bostäder i förorter.  

Syftet var att undersöka om stadsdelar har tydliga identiteter samt hur detta i sin tur lockar 

invånare med dessa identiteter till specifika stadsdelar. Studien undersöker hur invånare i två 

förorter i Nya Zeeland skapar en förorts identitet. Tidigare forskning har visat att avståndet 

från arbetsplatsen påverkar bostadsvalet eftersom de flesta invånare föredrar att inte spendera 

för mycket tid på att resa till och från jobbet. När barnen växer upp och närmar sig skolåldern 

är valet av skola en viktig faktor, dessa faktorer påverka individens bostadsval. 

 

Denna studie visar att individer som bor i samma förort kan dela social psykologiska 

egenskaper, värderingar och normer samt livsstilar. Det finns tre huvudfaktorer som påverkar 

valet att bo i en förort vilket är personlighet, plats och egendom. När en individ väljer 

storleken på huset och bostadsområde görs valet beroende på dennes ekonomiska tillstånd. 

Vart områden är placerade och den sociala betydelsen, som är skapade genom sociala och 

personliga erfarenheter med platsen, är det som ger invånare i områden en identitet. 

Människor skapar individuellt sin identitet i relation till ett grannskap men kan också skapa en 

gemensam identitet som är baserad på historiska perspektiv och gemensamma kulturella 

förståelse samt erfarenheter (Levy & Lee 2011). 
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2.2.2 Stigmatisering av ungdomar som bor i förorten  
I den vetenskapliga artikeln “Stigmatization and the social construction of a normal identity 

in the Parisian banlieues” studerar identitetsarbete bland ungdomar som kommer från Bondy, 

en stigmatiserad förort i Paris. Inom Frankrike ses ungdomar som bor i denna stad som en 

unik grupp, som avviker från de normer som råder i Frankrike. Ungdomar som bor i förorten 

definieras ofta och kategoriseras i negativa stereotyper, de är sedda som de fattiga, 

problematiska, invandrare, brottsliga, arbetslösa och farliga. Artikeln belyser hur man som 

ungdom uppväxt i förorten blir stämplad efter vad andra ungdomar tidigare gjort i de trakter 

man kommer från. Ungdomar i Frankrike förorter ses som en grupp som inte överensstämmer 

med normen. De blir tillskrivna identiteten ”onormala” och deras avvikelse från normen 

uppfattas som ett hot mot den franska nationella identiteten (Lucia van de Weterin 2016). 

 

Artikeln syftar till att skapa en förståelse för hur den sociala identiteten hos ungdomar som 

växer upp i ett stigmatiserat område formas samt för att öka den teoretiska insikten i 

stigmatiserande identitetsarbete. Migranterna och de islamiska befolkningsgrupper som i stor 

utsträckning bor i förorterna betraktas alltmer som ett hot istället för att ses som en del av 

samhället. Denna studie genomfördes under en femmånadersperiod i den stigmatiserade 

förorten Bondy. Denna förort kännetecknas av en stor invandrarbefolkning och relativt hög 

brottslighet och ungdomsarbetslöshet. Författaren genomförde bland annat observationer med 

fältanteckningar, intervjuer. Intervjuerna gjordes med både pojkar och flickor i åldrarna 11–

24. Dessutom genomfördes 13 intervjuer med män och kvinnor som är aktiva i Bondys 

organisationsliv, detta för att få en insikt i hur ungdomarna närmar sig de bland annat 

politiska strategierna som är riktade mot ungdomarna (Lucia van de Weterin 2016). 

  

Resultatet visade att inte bli erkänd som en ”normal fransk” är en daglig verklighet för de 

ungdomar som är uppväxta i förorterna. Dessa ungdomar är stämplade som onormala och en 

problematisk grupp som inte överensstämmer med normen i Frankrike. Ungdomarna i Bondy 

omvandlar sin stigmatisering de får från omgivningen till deras eget ideal av normalitet, 

istället för att koppla det tilldelade stigmat till sin personlighet. För dem är förorten deras 

hemstad och inte ett område som är stigmatiserat (Lucia van de Weterin 2016). 
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2.2.3 Social hållbarhet i utsatta områden  
Den vetenskapliga artikeln ”Tales of the Suburbs? The Social Sustainability Agenda in 

Sweden through Literary Accounts” belyser hur områden som välbefinnande, grundläggande 

behov och ekonomiska resurser har fått större betydelse i de flesta delar av världen. I denna 

vetenskapliga artikel berörs invånares upplevelser i utsatta förorter och författaren vill 

undersöka om kvalitativa berättelser kan bidra till en förståelse för utsatta områden och 

dessutom om det kan bidra till en utveckling av social hållbarhet i områden (Buser & Koch 

2014). 

 

Artikeln behandlar förorten Husby och de upplopp som ägde rum där för några år sedan. 

Husby är en stadsdel som är ett projekt i miljonprogrammet, där syftet var att ge en miljon 

nya bostäder till det svenska samhället. Vid detta laget är dessa byggnader vid stort behov av 

renovering. Nu frågar sig författaren om dessa upplopp inte bara beror på de dåliga 

bostadsförhållandena utan har sin grund i de sociala frågor som hög arbetslöshet och den 

fattigdom som råder i området. Många europeiska förorter har problem med segregering, 

arbetslöshet, oro och brottslighet. Författaren använder sig av en kritisk diskursanalys för att 

undersöka tre berättelser. Susanne Alakoskis självbiografi som presenterar sin egna barndom i 

Ystad och södra Sverige Eija Hetekivi Olssons roman ”inget barns land” som berättar om en 

tonåring som växer upp i förorterna i Gårdsten och bergsjön. Till sist Zlatan Ibrahimovic och 

hans historia som en invandrarpojke som bryter sig ut ur förortsmiljöer i Malmö och blir en 

fotbollsstjärna. Dessa berättelser lägger fokus på ungdomar som är uppväxt i ett av 

miljonprogrammets områden (Buser & Koch 2014). 

 

Studien är över en svensk utveckling och problematisering kring miljonprogrammet och 

behovet av att övergå till hållbara samhällen. Det som artikeln uppmärksammar är att 

stadsplaneringen måste fokusera på de sociala hållbarhetsmålen såsom att minska skillnader 

och segregering mellan rika och fattiga områden och öka samhällets sammanhållning. 

Resultatet visar på en djupare förståelse för utsatta område, genom de tre berättelser som 

kritiskt analyserats bidrar det till en förståelse av de problem som uppstår. Dessutom har 

artikeln bidragit till förståelsen för hur mycket tid och resurser det krävs för att lösa de 

problem som finns och påbörja en resa mot social hållbarhet i de utsatta områdena (Buser & 

Koch 2014).  
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2.2.4 Orsaker till ungdomsproblem i förorten  
Artikeln “Normalisering av ungdomar i problem genom styrning av föräldrar” har i syfte att 

lyfta fram olika myndigheters samt frivilligorganisationers beskrivning av ungdoms 

problematik i förorterna. För att få ett empiriskt material utfördes tjugo intervjuer med olika 

representanter från organisationer som jobbar med kartläggning, administration samt att 

motarbeta ungdomsproblem. Artikelförfattaren har deltagit i observationer av möten inom 

samverkansprocessen samt aktiviteter inom nätverksmöten (Lozic 2016). 

 

Artikeln visar hur svensk politik och mediedebatt har en fortlöpande diskussion om 

ungdomsproblem. Diskussionen som framförts har handlat om bilbränder, vandaliseringar av 

skolor och konflikterna mellan ungdomar och polisen. Ungdomarnas socioekonomiska utsatta 

läge ökade risker för att de skulle hamna i problem. Vissa bostadsområden har fått 

beteckningarna invandrartätt område och miljonprogramsområde. De som bor i dessa 

områden blir förknippade som bristfälliga, annorlunda och ibland ”hotande”. Detta har lett till 

utanförskap och parallella samhällen (Lozic 2016). 

 

Slutsatsen visade att det finns två orsaker till ungdomsproblemen, som är var den unge är 

uppväxt samt hemförhållande. Växer man upp i ett invandrartätt område upplever man 

segregation, dåliga skolor och kriminalitet. Hemförhållanden och familjerelationer till 

exempel skilda föräldrar samt föräldrar som inte är engagerade eller ansvarstagande bidrog till 

ungdomsproblem. Respondenterna identifierade lösningar på de strukturella problemen som 

var uppfostran samt att föräldrarna var aktiva, delaktiga och ansvarstagande (Lozic 2016).   

 

2.2.5 Media och självkänsla  
Den vetenskapliga artikeln “Wading Through the Stereotypes: Positive and Negative 

Associations Between Media Use and Black Adolescents’ Conceptions of Self” undersöker 

sambandet mellan media och självkänsla för afroamerikaner, författaren vill ta reda på om 

media skulle respektive inte skulle vara negativt associerad med självkänslan. 

Undersökningen har amerikanska medier som fokus och avgränsar sig till TV och olika TV 

program samtidigt som det går att tillämpa på alla typer av media. 

Ungdomsåren är en kritisk tid för självreflektion och självdefinition. Omgivningen och dess 

godkännande samt stöd är av betydelse för ungdomars självkänsla. Men även media spelar en 

stor roll i utformningen av självuppfattningar. Media erbjuder ofta en kritisk blick på hur 

världen ser på de olika ungdomsgrupper som rör sig i samhället och synen på de inkluderade 
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medlemmarna, under tiden ungdomar har en kritisk tid för sin självreflektion och media inte 

representerar den grupp man tillhör eller framställer en negativ bild av dem så påverkar detta 

självkänslan (Ward 2004).  

 

Undersökningen är baserad på kvalitativ och kvantitativ empiriinsamling där 156 

afroamerikaner på high school nivå deltog i ett seminarium om mediebilder och deltog senare 

i gruppdiskussioner och enkätundersökningar. Genom studien har det framkommit hur media 

påverkar ungdomarnas självkänsla och deras uppfattning av sig själva. Media har en negativ 

påverkan på flera sätt, bland annat sänder de ut ideal där ungdomarna kan identifiera sig med 

eller försöka att identifiera sig med. Men det finns även den sidan av media som framställer 

en bild av just den grupp man tillhör och inte ger ett utrymme för verkligheten (Ward 2004).    

 

2.2.6 De vetenskapliga artiklarnas relevans för uppsatsen   
De valda artiklarna fokuserar alla förutom den sista på förorten fast med olika infallsvinklar. 

Den sista artikeln fokuserar på media och dess roll i utformningen av självkänsla. Våra 

artiklar valdes alla utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Artiklarna valdes i syfte att kunna 

bidra till en bredare uppfattning om vår studie och vara till hands för att besvara vår 

frågeställning. Samtliga artiklar har bidragit till en större förförståelse för vår studie. Den 

första artikeln behandlar förorten och hur invånarna i en förort tenderar att dela gemensamma 

normer och värderingar och ger oss en förståelse över hur stark tillhörigheten kan vara i 

förorter och hur människor skapar sin identitet utifrån olika platser. Den andra artikeln visar 

hur ungdomar i förorten definieras och kategoriseras utifrån negativa stereotyper, detta visar 

att det sker en stigmatisering av ungdomar i förorten. Denna artikel används som stöd i vår 

utformning av en intervjuguide. Den tredje artikeln berör invånares upplevelser inom utsatta 

förorter och studien problematiserar bland annat miljonprogrammet och att segregeringen 

måste motarbetas. Artikeln lägger fokus på de problem som förekommer i förorten och menar 

att det måste tas ansvar på makronivå där bland annat samhällsplanering spelar roll. Den 

fjärde artikeln behandlar hur media konstant diskuterar hur bostadsområden och dess 

befolkning har fått beteckningar som bland annat invandrare och är förknippade med det 

annorlunda, de visar på hur omgivningen är en bidragande faktor för ungdomar som hamnar i 

problematik, denna artikel hjälper oss att förstå hur vissa problematik som förekommer i 

förorten som vi studerar råder i alla förorter. Artikeln ger även en förklaring till de beteenden 

som finns i förorter och varför de tenderar att uppstå. Artikel tre och fyra belyser det vi vill 

undersöka i vår studie och visar att samhället och majoriteten måste förändras innan 
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minoriteter kan påbörja en förändring. Den sista artikeln undersöker media och hur det har en 

betydande roll i utformningen av människors självuppfattningar. Vår studie undersöker bland 

annat medias framställning av förorten och artikeln lyfter fram viktiga aspekter av media som 

bland annat hur de ofta erbjuder en kritisk blick på de olika grupper som råder i samhället 

samt att media själva framställer en bild av olika grupper utan något utrymme för 

verkligheten.  Artiklarna är till hjälp för att veta vad som är centralt när man utför en studie 

om förorten, det hjälper oss att kunna få förståelse för det som är viktigt att belysa men 

samtidigt får vi en syn på det som inte läggs mycket fokus på och kan försöka belysa det 

också. Våra valda artiklar behandlar alla förorten, som är en central del av vår studie, genom 

dessa artiklar kan vi jämföra vår insamlade empiri för att se om det har stöd i tidigare 

forskningar och på så sätt kan det bredda våra sinnen och få en ännu djupare förståelse för det 

vi studerar.  

 

   

 

3. Teoretisk referensram  

Detta kapitel presenteras utifrån tre teman; Stigma, territoriell stigmatisering och 

Tillhörighet. Här kommer vi att redogöra för Erving Goffmans stigmateori, Ove Sernhede 

begrepp territoriell stigmatisering, Vanessa Mays teori om tillhörighet och Richard Jenkins 

begrepp individuell identitet och kollektiv identitet. I slutet av kapitlet kommer vi att redogöra 

för varje begrepps betydelse för vår studie.  

 

3.1 Stigma  
Ordet Stigma härstammar från det antika Grekland, där det från början användes för att 

särskilja slavar från resterande invånare. Varje samhälle har sina egna normativa 

förväntningar om hur man ska vara, den sociala miljön man lever i avgör därför vad för 

människor man förväntar sig att stöta på. De personer som avviker från samhällets normativa 

förväntningar och inte uppfyller de krav som samhället ställer tilldelas ett stigma. När vi 

stöter på en främling får vi ett första intryck av personen och kan snabbt kategorisera 

främlingen. Karaktären som vi tillskriver individen via vårt första intryck är virtuella skenbar, 

social identitet. De kategorier och de egenskaper han själv visar kommer kallas för hans 

faktiska sociala identitet. Att stämpla individen under första mötet innebär att man tilldelar 
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individen ett stigma, det handlar om icke önskvärda egenskaper som finns inom samhället, 

om avvikande beteenden. De stigmatiserade i samhället upplever inte full social acceptans, de 

måste anpassa sig till samhället vilket kan ske på olika sätt. Det uppstår ofta en klyfta mellan 

hur personen bör vara och hur denne faktiskt är – den virtuella sociala identiteten och den 

faktiska sociala identiteten. Detta medför en speciell diskrepans mellan den virtuella och den 

faktiska identiteten. Begreppen misskrediterad och missdiskreditabel beskriver de två sätt 

man hanterar sitt stigma på. En misskreditabel person vet att hen bär på ett stigma men väljer 

att dölja det för samhället och förmodar att samhället inte känner till hens stigma. En 

misskrediterad persons stigma är känt för omgivningen och skapar då spänningar eftersom 

man har kännedom om problemet. När de sker en splittring mellan två identiteter kallas det 

för passering. Detta inträffar via informationskontroll där den stigmatiserade individen kan 

kontrollera den information som omgivningen får av stigmat. Har individen en tatuering kan 

hen dölja eller ta bort sin tatuering och på så sätt dölja sitt stigma. (Goffman 2014) 

  

Goffman skiljer på tre olika stigman: kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 

karaktären och tribal stigma. Den första stigman utspelar sig om man har en missbildning i 

kroppen exempelvis att man föddes utan armar eller ben. Den andra stigman är fläckar på den 

personliga karaktären vilket exempelvis kan vara att man har en misshandelsdom bakom sig 

och omgivningen är rädd för en på grund av ens tidigare bakgrund. Den tredje, tribala stigman 

handlar om; ras, nation och religion. Detta stigma kan ärvas från generation till generation, 

det kan även leda till att de drabbar alla medlemmar i en familj (Goffman 2014). 

  

3.2 Territoriell stigmatisering  
Territoriell stigmatisering innebär att det inte enbart är individen eller en hel grupp som blir 

stigmatiserade utan ett helt område. Konsekvenser av detta är bland annat att bostads invånare 

blir exkluderade och inte en del av samhället. Invånarna är kategoriserade och märkta i 

förhand och uppfattas av sin omgivning som misslyckade. Territoriell stigmatisering kan leda 

till en diskriminering av de människor som bor i området och skapar även konflikter, eftersom 

dessa områden oftast har begränsade resurser. Konflikter där ett helt område eller en hel 

befolkning blir utsatta resulterar alltid i en solidaritet bland de utsatta. Detta kan man 

exempelvis se i alla förorter där det finns en stark solidaritet bland ungdomar som vill 

representera sitt område. Till följd av medias orättvisa bild om förorten har det skapat en 

rädsla och osäkerhet. Stereotypa framförande om kriminalitet, ras, kultur och religion har 
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bidragit till ett ”vi” och ”dem” tänkande vilket har medfört ett utanförskap för människor som 

bor i dessa områden (Sernhede 2007).  

 

 

3.3 Tillhörighet  
Tillhörighet behandlar relationen mellan individen och samhället utifrån individens perspektiv 

och hur sociala förändringar påverkar jaget. Individen och samhället påverkar varandra i en 

dynamisk process och det är genom att känna tillhörighet och icke tillhörighet till olika 

grupper i samhället som vi förstår oss själva. Tillhörighet är inte enbart en individuell känsla 

eller något som individer skapar själva, utan tillhörighet är även ett kollektivt element där det 

krävs andra individer för att uppfylla känslan av tillhörighet. Att tillhöra handlar inte endast 

om att känna tillhörighet utan känslan måste besvaras av andra. Identitet byggs i relation till 

andra människor, baserat på vem vi känner tillhörighet till och de vi inte känner tillhörighet 

till (May 2013). 

 

Det finns olika former av tillhörighet; kulturell, relationell och materiell. Kulturell tillhörighet 

har sin grund i traditioner och språk, det tar sig uttryck i kommunikation och kulturella 

allmänna sätt att se på olika saker i samhället, kulturell tillhörighet hjälper oss att förstå hur vi 

ska bete oss i olika situationer. Relationell tillhörighet skapar individen med andra människor, 

det kan vara en känsla av likheter respektive olikheter som vi upplever i relation till andra 

människor. Materiell tillhörighet har sin koppling till kroppen och platser. Dessa tre 

tillhörigheter utvecklar tillsammans individens uppfattning av jaget (May 2013).  

 

Känslan av tillhörighet beror i stor utsträckning på de typer av människor som bor i samma 

område. Om individen upplever att människorna i sitt område delar liknande sociala status, 

intressen eller klass kan individen få en ökad känsla av hemma i området. Människor som är 

bosatta i ett ”vitt” område tenderar att ha en ”vit” habitus. Detta leder till att de får en dålig 

bild av de personer som inte är vita och anser sig själva att vara överordnade. Orsaken till 

detta kan bero på att de endast bor i områden som består av personer som har liknande 

identitet, ett resultat av detta är att andra kulturer blir främmande och uppkomsten av 

fördomar får sin plats (May 2013). 
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Identitet är en process där kollektivet och individen är förenade på ett sätt där individens 

identifikation endast kan förverkligas om en interaktion äger rum. Det är den mänskliga 

förmågan och språket som definierar vem som är vem och vad som är vad. Det inkluderar vår 

kännedom om vem vi är som person och vilka andra är i vår omgivning. På så sätt sätter vi 

oss själva och andra i olika kategorier beroende på våra identiteter. Individens identitet skapas 

genom att ständigt jämföras med andra och synliggör de tydliga skillnaderna för att på så sätt 

veta vad som skiljer sig mellan identiteten och de andra. När vi beskriver oss själva och hur vi 

är, beskriver vi samtidigt hur vi inte är. Jämförelser behövs för att kunna kategorisera saker 

och personer. Jenkins begrepp identitet är med andra ord saker vi gör och hur kollektivet och 

individen skiljer sig åt i förhållande till andra och blir därmed vår förståelse för vilka vi och 

andra är. Men i många situationer upplever vi endast en liten påverkan av hur andra 

identifierar oss som person. Individen har ett samspel med omvärlden för att inta vissa roller. 

Platser där man befinner sig och bor har sin del i en identitetsskapande process. Vem vi är 

samt vem vi uppfattas vara av andra har sin påverkan på vår identitet. Våra upplevelser och 

vår historia är en del av vår identitet och hur vi använder våra upplevelser eller uppfattar dem, 

påverkar vår identitetsskapande (Jenkins 2014). 

   

Grupper och kategorier kan förklaras som kollektiva identiteter, kollektiva identiteter 

innefattar de som har likheter med varandra. Individer måste ha en subjektiv uppfattning som 

delas av alla innan de kan uppfattas som en del av ett kollektiv. Men denna gemensamma 

uppfattningen och likheten i det kollektiva kan inte erkännas utan att samtidigt på ett tydligt 

sätt utgöra en differentiering där inkludering och exkludering tydliggörs. När ett medlemskap 

inom en grupp bildas så inkluderas de tillhörande men samtidigt exkluderas andra som inte 

delar samma uppfattningar och likheter (Jenkins 2014). 

 

3.4 Teoriernas relevans  
I denna studie vill vi undersöka hur ungdomars livsvillkor och tillhörighet påverkas av att bo i 

ett utsatt område, genom att använda oss av Goffmans teori om stigma, Ove Sernhedes Teori 

om territoriell stigmatisering, Vanessa Mays teori om tillhörighet och Jenkins teori om 

identiteter kan dessa bidra till att besvara vår forskningsfråga. Territoriell stigmatisering 

bidrar till att förstå konsekvenserna av att stämpla ett område. Då förorten vi studerar är 

territoriellt stigmatiserat kan vi se hur områden som är territoriellt stigmatiserade påverkar 

invånarna och deras förutsättningar. På så sätt kan vi jämföra det som teorin belyser och 
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använda oss av detta i vår analys av vår insamlade empiri. Goffmans begrepp stigma kommer 

vara ett redskap som vi i analysen kan använda för att förstå ungdomarna i ett utsatt område. 

Goffman beskriver hur alla samhällen har sina normativa förväntningar på individen och detta 

kan skilja sig åt mellan olika samhällen, genom teorin kan vi se hur samhällets normativa 

förväntningar kan spela en stor roll i hur omgivningen uppfattar ungdomarna. Genom 

Vanessa Mays teori om tillhörighet kan vi förstå identiteten som en process och hur 

tillhörigheten ständigt förändras beroende på plats och omgivningen. Med Jenkins teori kan vi 

analysera och få en bättre förståelse av ungdomarnas identitetsskapande. På så sätt får vi en 

förståelse för vad som har gjort dessa ungdomar till den person de är idag och vilka faktorer 

som har haft sin påverkan på den utvecklade identiteten. Jenkins studerar även kollektiva 

identiteter där vi med hjälp av begreppet kan analysera tillhörigheten i förorten. Med våra 

valda teorier stigma och tillhörighet kan vi få en förståelse för hur dessa samverkar och skapar 

det samhälle som finns idag. Individer som faller för stigmatisering kan bilda en tillhörighet 

med varandra och på lång sikt forma liknande identiteter. Likaså som enskilda stigmatiserade 

individer skapar tillhörighet kan ett territoriellt stigmatiserat område också forma en 

tillhörighet, med vår insamlade empiri vill vi reflektera och förstå hur stigmatisering och 

tillhörighet processen fungerar i Hjällbo och hur detta på sikt formar en identitet bland 

ungdomarna.  

 

4. Metod  

I detta kapitel kommer vi att behandla de metodologiska delarna som står som grund i vår 

studie. Metodansats, förförståelse, urval, tillvägagångssätt samt analysmetod kommer att 

presenteras i detta kapitel. Vi kommer även att redogöra för hur vi har samlat in vårt 

material och vilken intervjuform vi utgått från. I slutet av kapitlet presenterar vi de etiska 

reflektioner vi tillämpat i vår studie samt validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodval  
Både den kvalitativa och kvantitativa metoden är till för att skapa en ökad kunskap om 

samhället. Med hjälp av den kvalitativa metoden kan vi som forskare komma åt sammanhang 

som kräver förståelse för hur andra människor tänker och handlar. Kvalitativ forskningsmetod 

har som främst syfte att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse, man försöker 

förstå vad det innebär för deltagarna att utgöra en del av kontexten, hur deras liv ser ut, vad 
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som händer med dem, hur de tolkar sin situation och vilken världsbild de har. Inom den 

kvalitativa metoden försöker man tolka verkligheten och tar till vara på åsikter och 

uppfattningar snarare än fakta. Som forskare finns det ett intresse för innebörden av olika 

fenomen, vad som egentligen sker och kommer att ske och denna innebörd finns i människors 

erfarenheter och upplevelser (Aspers 2011). De mest förekommande kvalitativa metoderna är 

observationer och intervjuer. Det finns olika sätt att genomföra en observation respektive 

intervju, i en observation kan observatören välja att vara mer eller mindre deltagande. En 

intervju kan vara strukturerad eller mindre strukturerade beroende på forskare och studie 

(Eliasson 2013). Under intervjun har forskaren en fysisk närhet till forskningsobjektet då man 

möter respondenten ansikte mot ansikte under intervjuns gång, detta är av betydelse för att få 

en djupare och bredare uppfattning över det man studerar (Holme & Solvang 1997). 

 

Vi diskuterade i början av arbetet vilken metod som skulle vara lämpligast att använda och vi 

kom fram till att kvalitativ metod passade bäst. Vår studie berör ungdomar och hur deras 

livsvillkor och tillhörighet påverkas av att bo i ett utsatt område, genom att använda oss av 

den kvalitativa metoden har vi möjligheten att tolka och uppleva det vi studerar. Genom att 

genomföra intervjuer fångar vi upplevelser och berättelser från specifika individer där vi 

själva kan sätta oss in i situationen och bli en del av deras berättelser, på så sätt får vi som 

forskare en mer personlig kontakt och kan ta del av respondenternas erfarenheter. Av det 

skälet får vi som forskare bättre uppfattningar om respektive respondent och deras utsagor, vi 

skapar själva en djupare förståelse och kan på ett lättare sätt framföra deras tankar och 

upplevelser. Genom observationer kan man se olika samspel utan att få en ingående 

information om hur deltagarna resonerar, där kan man som forskare själv tolka situationen 

utifrån sina egna tankar och åsikter, även förförståelse. Vi valde att utesluta observationer då 

vårt mål var att samla in empiri i form av personberättelser. För att få ett så bra resultat som 

möjligt låg vårt fokus på upplevelser samt erfarenheter i språk och fann att intervjuer var det 

lämpligaste valet.  

 

Hade vi istället velat angripa studien från ett utifrånperspektiv, där man håller sig på avstånd 

och är neutral med en formell interaktion med respondenterna hade vi valt den kvantitativa 

metoden. Inom den kvantitativa metoden använder man sig bland annat av statistik, enkäter 

och ett kvantifierbart resultat (Olsson & Sörensen 2011). Hade vi valt att använda oss av 

enkäter hade våra frågor haft svarsalternativ som exempelvis “ja”, “nej” och “vet ej”, om 

majoriteten hade svarat “vet ej” finns risken att validiteten inte blir hög i studien då rätt svar 
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inte kommer fram. Genom enkäter fångar resultatet inte upp respondenternas upplevelser som 

vi eftersöker i denna studie. Vi hade även inte fått den personliga kontakten som vi söker, 

genom att använda oss av enkäter hade vi möjligtvis fått bredare svarsmöjligheter men i hög 

grad entydiga svar. I denna studie är vi ute efter förståelse och mindre av förklaring, som 

kvalitativa forskare vill vi ta vara på uppfattningar och åsikter snarare än fakta. 

 

Fördelen med kvalitativ metod är att den är flexibel vilket innebär att det går att anpassa sig 

efter situationen samt hur studien utvecklar sig. Det finns möjlighet att samla in empiri så 

länge det behövs, framtill det inte finns något mer material att samla in. Metoden är även 

flexibel på så sätt att om forskaren under studiens gång upptäcker att vissa frågeställningar är 

formulerade på fel sätt, finns det tillfälle att rätta till felet. En fördel med kvalitativ metod är 

att man på kort tid kan ta del av intervjupersonernas reflektioner över ett samhällsfenomen, 

man får insikt i deras upplevelser och erfarenheter samt har forskaren möjlighet att fånga upp 

deras normer och emotioner. Nackdelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att 

metoden ger en avgränsad bild av ett fenomen. Som forskare kan man inte ta för givet att de 

respondenterna säger under en intervju stämmer överens med verkligheten, och därför går det 

att komplettera med observation för att se om det respondenterna uttalar sig om stämmer 

(Ahrne & Svensson 2015). Detta är hinder som vi kan stöta på eftersom vi har valt att endast 

genomföra intervjuer och har därför valt att ha tillit till det respondenterna uppger. 

 

4.2 Hermeneutiken  
Hermeneutiken bygger på att förstå, tolka och uppleva. Ett huvudtema för hermeneutiken har 

alltid varit att “meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. 

Under 1600 och 1700-talet användes hermeneutiken som en metod för att tolka bibeln och 

även andra icke religiösa texter. I början av 1800-talet ändrades det då forskare ville utveckla 

hermeneutiken till en allmän metodologi för humanvetenskap. Hermeneutiken innebär att 

man kan förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur människans liv 

och existens kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. Det yttrar sig även i 

människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. När hermeneutik används som 

utgångspunkt närmar man sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Att 

utgå från förförståelse, de tankar, intryck och känslor som forskaren har är ingen nackdel utan 

en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet bättre (Patel & Davidson 2011). 
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Ett centralt begrepp inom den vetenskapliga teorin är den hermeneutiska cirkeln som är en 

nyckel till förståelse. Cirkeln talar om hur tolkningar av meningsfulla fenomen kan och bör 

motiveras. När man tolkar en del av en text så måste man hänvisa en tolkning till hela texten 

och likadant om man tolkar en hel text, måste man hänvisa en tolkning till en del av texten 

(Gilje & Grimen 2007). Detta är ett sätt att kunna förstå helheten och inte bara en del. Som 

forskare har man oftast en förförståelse till sin egen studie, vilket kan handla om tidigare 

erfarenheter och kunskaper som kan styra tolkningen. Förförståelsen ger en större förståelse 

av personberättelser som ska tolkas och ger en helhet (Olsson & Sörensen 2011). Förståelse är 

inte något vi besitter eller ett redskap att ta användning av när det behövs utan förståelse 

grundar sig i vår närvarande i världen och med vår existens. Detta betyder att det är grunden 

för vårt tolkande av ett fenomen (Ödman 2007). 

 

Med vår studie vill vi få en djupare förståelse för hur ungdomars livsvillkor och tillhörighet 

påverkas av att bo i ett utsatt område och genom hermeneutiken har vi en möjlighet till detta. 

Genom att använda oss av hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln betonar vi vikten av 

att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten. Därmed 

använder vi kunskap från vår egen förförståelse vi har kring studien och förorten generellt 

tillsammans med de tidigare forskningarna gällande förorten och stigmatiseringsprocessen 

och väver in detta med respondenternas upplevelser samt personberättelser. Detta kommer att 

utveckla vår förståelse och bidra till en helt ny syn på det vi studerar. Genom de olika delar i 

vår uppsats och tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna kan vi utveckla våra sinnen 

och se skillnader och likheter som vi tidigare inte har skådat. 

 

4.3 Förförståelse  
Vi båda är födda i Sverige med en invandrar påbrå, en av oss bor i förorten och trots att vi 

kommer från två olika områden har vi en gemensam förförståelse om förorten och dess 

befolkning. Den uppfattning vi har om Hjällbo är den uppfattning vi har av samtliga förorter, 

ett område som präglas av olika kulturella tillhörigheter där människorna har en stark 

tillhörighet, alla känner alla, med andra ord ett område fyllt av glädje. Visst förekommer det 

problem i Hjällbo och övriga förorter, men det gör det i alla områden. Eftersom vi båda har 

studerat sociologi i snart tre år har vi även en annan syn och förståelse för förorts problematik 

och den stigmatisering som sker. Vi människor utvecklar oss själva utifrån vår omgivning, när 

vår omgivning och den plats vi befinner oss är förknippat med stigma kan det leda till att vi 

identifierar oss själva med det. Vår breda förförståelse kring ämnet kan göra att vi båda redan 
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går in med en insikt på hur saker och ting ska vara i just Hjällbo och att detta påverkar den 

riktiga bilden som finns så därför har vi detta i åtanke och är medvetna om att andras 

erfarenheter och upplevelser inte behöver vara likadana som våra. 

 

4.4 Urval  
I vårt försök att få tag på respondenter diskuterade vi mellan varandra om känsligheten för 

vårt ämne och att det kan vara svårt att få tag på intresserade respondenter som vill öppna sig 

och dela med sig av personliga upplevelser. För att få tag på respondenter valde vi ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att urvalet utformar sig specifikt utifrån de 

undersökningsfrågor som ställs. Oftast när man gör en studie eller undersökning vill man få 

tag på de personer som kan förhålla sig till de frågor man vill studera (Alvehus 2013). Vår 

studie berör ungdomar bosatta i Hjällbos upplevelser och därför var vi överens om att vi ska 

få tag på frivilliga ungdomar bosatta i Hjällbo för att få så bra empiri som möjligt. Vi har 

avgränsat studien till unga killar i åldrarna 17–19 bosatta i Hjällbo. 

 

Efter att ha bestämt den inledande urvalsprocessen och vilka vi vill studera använde vi oss 

därefter av snöbollsurvalet, genom denna typ av urval letar man sig fram i ett nätverk av 

aktörer och har lättare till att identifiera lämpliga personer att intervjua. Nackdelen med denna 

typ av urval är att risken ökar för att få liknande intervjuer. Oftast har personer som ingår i 

samma nätverk en delvis gemensam syn på saker och ting och det leder till konsekvenser som 

att frågan inte blir så brett belyst som den hade kunnat bli vid ett annat urval (Alvehus 2013). 

Vi valde att höra av oss till en fritidsgård i Hjällbo för att få tag på ungdomarna, personalen 

där var mycket hjälpsamma och samlade ihop flera ungdomar som ville ställa upp för 

intervju. En nackdel här är att ungdomarna vi intervjuade umgicks alla dagligen i 

fritidsgården och utanför denna och därmed fanns risken för en gemensam syn på saker och 

ting och liknande svar. 

 

4.5 Tillvägagångssätt  
Under vår diskussion om vad vi skulle studera var vi båda överens om att studien bör ha en 

koppling till förorten, efter många diskussioner kom vi fram till att studera unga killar och hur 

de upplever sina livsvillkor och deras tillhörighet i det utsatta området Hjällbo.  

Vi valde att kontakta en fritidsgård i Hjällbo då de oftast brukar ha många ungdomar där. Vi 

ringde fritidsgården och berättade om vår studie och att vi var intresserade av att intervjua 
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unga killar i åldrarna 17-19 bosatta i Hjällbo. Fritidsledaren var mycket hjälpsam och ordnade 

8 unga killar som vi intervjuade. Väl på plats fick vi ett trevligt bemötande av både 

fritidsledare och ungdomar, vi tog med lite fika och läsk som de kunde ta del av under tiden vi 

intervjuade. När vi intervjuade spelade vi in allt i ljudformat för att sedan kunna transkribera 

det som sagts. Efter att vi var klara med intervjuerna reflekterade vi över hur ungdomar i 

samma umgängeskrets tenderar att ha en gemensam syn på olika fenomen och därför tror vi 

att vårt resultat hade kunnat bli annorlunda om vi hade valt att intervjua ungdomar från skilda 

gemenskaper. Vi upptäckte även under intervjun hur vissa av våra frågor vi utformat var av 

samma betydelse och gav liknande svar, detta tar vi med oss till nästa gång vi utför en studie. 

Vidare satte vi oss och transkribera alla intervjuer från vårt inspelade material för att sedan 

formulera vårt resultat och vår analys. En konsekvens av den gemensamma synen 

ungdomarna hade var att vårt resultat inte blev lika brett som vi hade hoppats på, de hade 

mycket att säga men gav samtidigt liknande svar, därför kan vi till nästa gång tänka på att 

försöka få tag på respondenter utan någon koppling till varandra. 

 

4.6 Intervjuguide  
En intervjuguide består av frågor och teman som är centrala för studien. Att framställa en 

intervjuguide handlar om att ha studiens problemformulering i fokus och omvandla det till 

konkreta teman med underliggande frågor. Alla tema och frågor måste ha sin relevans för de 

frågeställningar man önskar belysa. I vår framställning av en intervjuguide använde vi oss av 

områdesprincipen, med detta menas att intervjuaren börjar med inledande frågor med syfte att 

skapa en bekvämlighet mellan intervjuare och respondent för att därefter fokusera mot de 

mest centrala teman och frågor (Dalen 2015). Vår intervjuguide består av 32 intervjufrågor 

som har en koppling till vårt syfte och frågeställningar. Vi genomförde 8 semistrukturerade 

intervjuer, denna intervjuform ger oss möjligheten att tillsammans med våra informanter gå 

igenom vardagshändelser genom det talade språket. Utifrån den hermeneutiska metodologin 

kan man på detta sätt förstå andra människor bättre. Semistrukturerade intervjuer ger 

möjligheten för forskare att börja med ett visst antal bestämda frågor som ska ställas till 

intervjupersonen, samtidigt har forskaren även friheten att under intervjuns gång ställa 

följdfrågor om så krävs för att få en fylligare och bättre förståelse av intervjupersonernas svar 

(Bryman 2011). 
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4.7 Analysmetod  
Det empiriska materialet vi har fått in har transkriberats och därefter skrev vi ut all empiri i 

pappersform och för att sammanställa det insamlade materialet använde vi oss av kodning 

som analysmetod. Kodning innebär att materialet bryts ner i delar som kallas koder, dessa 

koder är en definition på hur man ska strukturera materialet, varje kod utgör en nod i ett kod 

schema där det empiriska materialet kodas (Aspers 2011). När all empiri har kodats och 

materialet har struktureras använde vi oss av meningstolkningen som vidgar den ursprungliga 

texten genom att tillämpa hermeneutiska skikt som ger möjlighet för forskaren att förstå 

meningen. I den hermeneutiska meningstolkningen börjar forskaren med att tolka de enskilda 

delarna och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till helheten och detta ger en 

möjlighet till en allt mer djupare förståelse av meningen. Genom tolkning utvidgar forskaren 

förståelsen genom att alstra nya skillnader och likheter i texten och ger en bättre förståelse 

kring respondenternas upplevelser och berättelser (Kvale & Brinkmann 2014). 

Utgångspunkten för en hermeneutisk analys är att lägga en form av pussel av den empiri som 

har redogjorts för det transkriberade materialet. Under början av studien är det sällan man har 

en tillgång till en helhetsbild därför bildar vi oss en uppfattning om små helheter. Det vill säga 

går vi från del till helhet och från helhet till del (Ödman 2007).  

  

4.8 Etiska aspekter   
En vetenskaplig studie kan inte genomföras om den går emot de regler som forskarsamhället 

har stiftat därför bör forskaren ha detta i åtanke både inom förstudier och vid huvudstudier 

(Aspers 2011). Det finns fyra krav på etiska aspekter som forskare ska förhålla sig till. 

Informationskravet handlar om att deltagarna ska få en presentation om undersökningens 

syfte och hur undersökningen kommer att genomföras. Det skall dessutom tydligt framgå att 

deltagandet är frivilligt och att informationen inte kommer att användas för något annat än 

syftet. Samtyckeskravet innefattar att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet utgår från att uppgifter om alla i en undersökning 

förvarar nyttjandekravet där uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Det 

fjärde kravet är nyttjandekravet som handlar om att forskaren inte får använda materialet som 

samlas in under studiens gång till något annat än studiens syfte (Vetenskapsrådets 2002). 

Innan vi påbörjade intervjun gick vi igenom de etiska aspekter som finns och informerade var 

och en av respondenterna. Vi redogjorde för de unga killarna som intervjuades om studiens 

syfte och vad målet med vår undersökning är. Därefter berättade vi kort om vilka frågor som 

skulle behandlas. Vi klargjorde även att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under 
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intervjuns gång hade möjlighet att avbryta den och om någon fråga var av känslig karaktär så 

hade de möjlighet att inte svara på just den frågan. Vidare frågade vi respektive respondent 

om vi fick tillåtelse att spela in intervjun och att dessa ljudinspelningar endast kommer att 

användas under transkribering och raderas kort därefter. De uppgifter som överlämnats till oss 

är sekretess behandlade och för att inte kunna identifiera de intervjuade kommer vi att 

presentera deras svar anonymt i resultatet genom att ge dem fiktiva namn. Informationen vi 

har fått har endast tillämpats i vår studie. Efter att vi transkriberade våra intervjuer rensade vi 

inspelningarna för att vi inte har någon användning av dem. Våra intervjuer med ungdomarna 

kan ha påverkat de på olika sätt, dels för att vissa frågor kunde uppfattas som personliga och 

dels för att vissa frågor var en tankeställare där de verkligen började fundera över hur de 

faktiskt blir påverkade av omvärldens uppfattningar av dem själva.  

  

4.9 Validitet och reliabilitet  
För att en forskningsstudie ska få ett bra resultat är det viktigt att ha en hög reliabilitet som det 

är att ha en hög validitet. Validiteten syftar på att rätt sak mäts, exempelvis kan vissa 

frågeformulär innehålla ”ja”, ”nej” och ”vet ej”, om svaren på vissa frågor i stor utsträckning 

består av ”vet ej” så är troligtvis validiteten låg. Detta på grund av att korrekt svar inte når 

fram. Genom den förförståelsen vi har och den kunskap vi har om vår studie kunde vi validera 

validiteten. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer fokuserar resultatet på specifika 

faktorer som vi ville undersöka, därav vet vi att validiteten på studien är hög. 

Reliabilitet innebär den nivån av likhet mellan mätningar med likartat mätinstrument, alltså 

att det blir samma resultat vid varje mätning. Detta kan göras på olika sätt, som forskare kan 

man mäta resultatet vid olika tidpunkter, om dessa stämmer överens eller har av hög grad av 

likhet tyder det på en hög reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011). Nackdelen med den 

kvalitativa metoden är att reliabiliteten är svag, eftersom den kvalitativa metoden söker 

upplevelser kan detta ständigt förändras och därav finns risken att liknande svar inte anges vid 

upprepade tillfällen  
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt resultat, vi börjar med att föra en kort 

presentation om de åtta unga killar vi har intervjuat därefter presenterar vi vår empiri 

uppdelad i två teman; Hjällbo som Territorium med framtid som underrubrik och omvärldens 

syn på Hjällbo med medias rapportering om Hjällbo som underrubrik. Vi kommer att 

använda oss av fiktiva namn för att bevara respondenternas anonymitet. Vår empiri kommer 

att i nästa kapitel analyseras med våra valda teorier för att gå djupare in i vårt material. 

5.1 Presentation av respondenter  
Antony - Är 18 år gammal med kurdiskt påbrå. Han är född och uppvuxen Hjällbo och har 

bott där i hela sitt liv. Han bor i en hyresrätt med hans familj där de är sju personer och i 

hemmet talas det kurdiska. Han pluggar på gymnasienivå och studerar andra året på 

naturprogrammet. 

 

Pedro - Är 19 år gammal med somaliskt påbrå och är född och uppvuxen i Hjällbo. Han bor i 

en hyresrätt tillsammans med sin familj, de är sex i familjen och de alla talar Somaliska 

hemma. Han har läst klart Elprogrammet på gymnasiet och jobbar nu för tillfället. På sin fritid 

brukar han umgås med vänner och träna. 

 

Nelson - Är 19 år gammal med somaliskt påbrå och är född och uppvuxen i Hjällbo. Bor i en 

lägenhet och familjen består av fyra medlemmar. I hemmet talas de Somaliska och svenska. 

Läser sista året i gymnasiet där han läser Elprogrammet. På sin fritid tränar han boxning.   

 

Mario - Är 18 år gammal med fransk och libanesisk påbrå. Han har bott i Hjällbo hela sitt liv. 

Han bor i en lägenhet i Hjällbo tillsammans med hans familj som består av sju personer, 

hemma talar de både franska och arabiska. Han har precis hoppat av gymnasiet men ska börja 

igen efter sommaren, i gymnasiet läser han handelsprogrammet. På fritiden brukar han umgås 

med vänner, ibland träna eller festa på helgerna. 

 

Alejandro - Är 19 år gammal med somaliskt påbrå och är född och uppvuxen i Hjällbo. I 

hemmet talas det svenska och somaliska, familjen består av sex medlemmar. Han hoppade av 

gymnasiet men planen är att läsa klart energiprogrammet. I fritiden gillar han att spela fotboll, 

umgås med vänner och chilla hemma och titta på film. 
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Hugo - Är 19 år gammal med assyriskt påbrå, han är född och uppvuxen i Hjällbo och bor i en 

lägenhet i Hjällbo tillsammans med sin familj. I familjen är de fyra personer och hemma talar 

de assyriska. Han jobbar för tillfället och på fritiden brukar han umgås med vänner och njuta 

av sin lediga tid från jobbet. 

 

Pablo - Är 18 år gammal med somaliskt påbrå och är född och uppvuxen i Hjällbo. Bor i en 

lägenhet med sju familjemedlemmar, både föräldrarna är födda i Somalia. I hemmet talas det 

somaliska. Han läser sitt andra år i Samhällsprogrammet. På fritiden tränar han boxning och 

gör sina läxor. 

 

Hector - 17 år gammal och har tunisiskt påbrå. Han har bott i Hjällbo i hela sitt liv i en 

lägenhet tillsammans med sin familj, de är sju personer i familjen och hemma talar de 

arabiska. Han studerar i gymnasiet och går i handelsprogrammet, på fritiden brukar han 

umgås med vänner eller plugga. 

 

 

5.2 Hjällbo som Territorium  
Samtliga respondenter beskrev hur Hjällbo är en del av dem. Hjällbo är den plats de vuxit upp 

i och där de spenderat mestadels av sitt liv. Det är denna plats de förknippar med en känsla av 

att vara hemma och där finns en stor kärlek till bostadsområdet från ungdomarna medan andra 

områden för dem känns främmande. Området är inte enbart ett bostadsområde utan det är en 

plats som innefattar kärlek och tillhörighet till varandra, något som respondenterna hävdar 

inte ska finnas i andra “finare” områden. Hjällbo är en plats som kännetecknar 

respondenternas tillhörighet och andra ställen förmedlar inte en liknande känsla, 

respondenterna känner att de hamnar i ett utanförskap när de befinner sig i centrala Göteborg 

och därför har Hjällbo blivit en plats där de kan känna sig trygga. Majoriteten av killarna 

beskrev hur de inte känner samma känsla när de är i centrum av staden, där bemöts de av 

blickar från omgivningen som signalerar att de inte är på rätt plats utan långt ifrån hemma. 

 

Alla respondenterna påpekade att komma från Hjällbo har gjort att de har fått kämpa extra 

mycket för att klara sig i livet. Att växa upp i ett område med sämre förutsättningar och 

ständigt förtryckt balanserad med fördomar skapar för det mesta mer hinder än möjligheter. 
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Samtliga respondenter kände att deras egen utveckling som skett i dem har sin grund i sitt 

bostadsområde och de förutsättningar de har haft under sin uppväxt, de uttryckte sig såhär: 

 

Nelson -“Man ser mycket här, jag är 19 år och har sett sjuka grejer och jag har fått 

erfarenhet jag vet vad som kan hända om du gör vissa saker och vet vad konsekvenserna är. 

De har gjort mig starkare som person. Man har fått växa upp snabbare!” 

 

Hector - “Det har hänt att man gjort lite dåliga grejer här för att det är svårt att hålla sig 

undan, men det har endast gjort mig starkare och självsäkrare som person. Man utvecklas 

mycket fortare här, och vi lär oss att stå på våra egna ben i tidig ålder” 

 

Om man förtydligar Pedros uttalande kan man se att Hjällbo har haft en påverkan på honom 

och den han har blivit idag. Han har fått gå igenom livets prövning och det har bidragit med 

erfarenheter som har gjort honom till en starkare person. Hector beskrev att det är svårt att 

hålla sig bort från dåliga saker men att det har haft sin positiva påverkan på honom som 

individ. Sammanfattningsvis påpekade bägge respondenter hur uppväxten i Hjällbo har gjort 

dem starkare som person och hur de varit tvungna att växa upp snabbare och i tidig ålder fått 

stå på sina egna ben. 

 

Alla åtta killar delade en gemensam åsikt gällande om de känner sig som en del av Hjällbo, 

vissa kände sig accepterade där och kunde vara sig själv till fullo, det finns inget behov av att 

inte vara sig själv i Hjällbo, det är ingen som kritiserar eller har fördomar, alla är sig själva. 

En del påpeka hur alla känner alla och hur de känner sig som en familj i Hjällbo. I en helhet 

var det en självklarhet för respondenterna att de känner sig som en del av Hjällbo och att 

bostadsområdet är en del av dem själva som person. Hugo beskrev att Hjällbo har format 

honom till en bra människa och att han inte skulle varit samma person om han bodde någon 

annanstans. Precis som tidigare respondenter nämnde ser vi hur Hjällbo har varit en 

bidragande faktor för hur ungdomarna har utvecklats till de individer de är idag. Han påpekar 

att han inte skulle ha varit samma individ om han bodde någon annanstans och detta visar på 

hur ett bostadsområde har sin inverkan på människor. Vidare under intervjuerna diskuterades 

mycket om Hjällbo och vad det betyder för ungdomarna, Alejandro beskrev hur trygghet och 

trivsel är något som är uppenbart för de som bor i området och att det inte finns något tvivel 

på att alla upplever detsamma. Han framförde ett citat som är skapad av ungdomarna i 

Hjällbo, han beskrev citatet som: 
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” Sit with us and u will be smiling” 

 

Citatet är ett budskap som ungdomarna i området vill förmedla till allmänheten, det speglar 

deras förort och den tillhörighet som råder. 

 

Ungdomarna visade hur det finns en stark tillhörighet mellan grannarna i området, samtliga 

hade en gemensam kärlek till sina grannar. Hjällbo är ett område där de flesta känner till 

varandra och med tanke på omvärlden och dess syn på invånarna skapar de sitt egna samhälle 

inom sitt bostadsområde. Trots att det förekommer många olika nationaliteter med sina egna 

kulturer och normer har detta resulterat i att det har fått lära sig av varandra och ta del av allas 

kulturer och normer. Detta har lett till att det råder en stark tillhörighet i området, Mario 

uttryckte sig såhär 

 

“Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans, kärleken jag har för dessa 

människor är obeskrivlig. Jag har mina vänner, familj och går i skola här, min grund ligger i 

Hjällbo. Vi går igenom samma saker i liver vilket gör att vi kommer närmare varandra och 

bildat vår egen kultur. Vi har till och med vårt egna slangord som andra inte förstår hahah” 

 

Som Mario uttryckte sig visar hur det råder en stor tillhörighet i Hjällbo och hur människorna 

i området har en omfattande solidaritet mellan varandra. Denna solidaritet har lett till att 

invånarna i Hjällbo har skapat egna normer och värderingar och till och med ett eget språk. 

Ungdomarnas omkrets, familj och vänner har skapat en trygghet som har givit dem en stark 

känsla av tillhörighet. När ungdomarna berättade om sitt grannskap ser man hur det är mer än 

bara grannar, det finns en särskild närhet till sina grannar och omgivning som är svår att hitta i 

andra områden. Hugo berättade att han aldrig har upplevt några problem med sina grannar 

och skulle de förekomma att man behöver hjälp är de bara att knacka på så ställer alla upp. 

Vidare berättade han om sin granne som är en äldre kvinna, när hon ska utföra dagliga 

sysselsättningar brukar alla grannar hjälpa till för att underlätta för henne. Att hjälp sina 

grannar med vardagssysslor ses inte som något konstigt utan faller helt naturligt i området, de 

är som en familj. 
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5.2.1 Framtid  
Samtliga respondenter ville flytta från området någon gång i framtiden då de vill ge sina barn 

bättre förutsättningar och möjligheter. En önskan hade varit att deras barn skulle få uppleva 

en bättre miljö och inte behöva gå igenom samma kamp som de själva har gjort. En del av 

respondenterna betonade hur media och omvärlden är orsaken till de hinder de stöter på som 

försämrar deras framtida förutsättningar. Hugo älskar sitt område, det som gör området bra är 

folket och den tillhörighet som finns, men han är fast vid att han inte vill bo kvar där när han 

blir äldre. Så fort han skaffar sig en familj vill han flytta till ett lugnare område, av den 

orsaken att han inte vill utsätta hans framtida barns för något negativt. Med negativt menar 

han de risker som finns i utsatta områden som bland annat droger och kriminalitet, men även 

den bilden som omvärlden har av området spelar en stor roll med de förtryck och fördomar 

som hänger med. Skulle det förekomma att Hjällbo var problemfritt område och inte var 

negativt stämplat som det är, hade han velat se sina barn växa upp i samma område. För 

Antony var det fortfarande viktigt att vara kvar i ett mångkulturellt område då han inte ser sig 

själv bo någon annanstans än nära sitt folk. 

 

Att komma från Hjällbo kan både ge både fördelar och nackdelar därför tyckte vi att de var 

relevant att undersöka hur respondenterna upplevde sina framtida förutsättningar. 

Respondenterna älskar sitt område, men de var alla överens om att bostadsområdet kan orsaka 

framtida hinder, det kan var allt ifrån dåligt umgänge som hindrar dem från att utvecklas till 

att de inte blir accepterade av omvärlden. Det är även svårt att komma loss från området och 

känna sig bekväm på andra ställen, tillhörigheten i området är så starkt att de oftast väljer att 

stanna kvar där. Ett hinder Pablo talade om lyder följande  

 

“Exempelvis när jag söker jobb i framtiden, de kanske väljer någon annan som har exakt lika 

erfarenheter som mig men eftersom de kommer från ett finare område så kommer de ta 

han/hon och inte mig” 

 

Detta citat visar på hur ett bostadsområde kan orsaka framtida hinder och påverka en individs 

utveckling, här fruktar en ung kille hur hans kvalifikationer och presterande inte kommer att 

löna sig i framtiden hur mycket han än försöker, det som visar sig till slut är vart han kommer 

ifrån. Redan i tidig ålder måste ungdomarna acceptera att de inte har lika förutsättningar som 

andra och får därför kämpa extra för att ta sig igenom livet och omvärldens fördomar. 

 



	 26	

Eftersom Hjällbo inte har det bästa ryktet måste ungdomarna här kämpa dubbelt så mycket, 

omvärlden utsätter ett helt bostadsområde och dess befolkning på grund av en minoritets 

dåliga gärningar, berättade Hector. Vidare berättade han om hur han ser på att utbilda sig, i 

hans ögon är detta ett slöseri på tid. En utbildning är en bra säkerhet för ens framtid men i 

många fall är det inte endast utbildning som hjälper en människa att skaffa sig en karriär, när 

omvärlden sätter fokus på namn och bostadsområde istället för att betona kvalifikationer 

tappar ungdomar intresse för att utbilda sig. 

 

5.3 Omvärldens syn på Hjällbo  
För att kunna lyckas i livet måste intervjupersonerna kämpa mycket mer än andra och 

motbevisa fördomarna omvärlden och media har skapat. Dessa ungdomar är en del av en 

minoritet som ständigt utsätts för fördomar och stämplingar. Majoriteten av ungdomarna 

berättade hur de känner sig främmande när de inte befinner sig i sitt område, de kan inte vara 

sig själva och känner av hur andra har sina fördomar. Det blir en känsla av att de inte passar in 

i samhället och väljer istället att stanna i sitt område. Nelson beskrev att konsekvenserna av 

omvärldens syn på Hjällbo har bland annat resulterat i att människor utifrån håller sina väskor 

extra hårt när de går förbi i området. De uppfattar området som farligt, som en “no go zone” 

där alla är arbetslösa och socialbidragstagare. En gemensam konsekvens av den negativa 

framställningen av Hjällbo leder till att de unga killarna undviker att berätta var de bor till 

tjejer av den orsaken att de inte vill bli stämplade som kriminella eller avvikande. 

 

Ungdomarna berättade hur de upplever att deras förutsättningar inte är som alla andras, de blir 

inte sedda som individer med enskilda kunskaper och erfarenheter utan de ses som en grupp 

där förutbestämda uppfattningar tar över. Den felaktiga bilden som de upplever att omvärlden 

förmedlar om dem har resulterat i att arbetsgivare har nekat dem jobbmöjligheter, Antony 

uttalade sig på följande sätt 

 

“Jag vet inte om orsaken är mitt namn eller vart jag kommer ifrån, men om vi är tio stycken 

som söker ett jobb så märker man vilka som går vidare i intervjun. Man är antingen 

förknippad med invandrare eller sitt område” 

 

Detta uttalande visar hur omvärldens negativa syn påverkar ungdomarnas vardagliga 

sysselsättningar, att andras förvrängda uppfattningar påverkar enskilda personer och deras 
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framgång i livet. Att söka ett jobb ska inte grundas utifrån namn eller vart i samhället man 

kommer ifrån, utan det ska utgå från kvalifikationer.  

 

Majoriteten av killarna upplever att omvärlden har en negativ syn på dem. Det första som 

kommer upp när man googlar Hjällbo är artiklar om narkotika och kriminalitet, enligt Nelson 

leder detta till att omvärlden får en felaktig bild och stämplar alla på grund av få människors 

handlingar. Vidare uttryckte han att människor som inte har satt sin fot i Hjällbo och upplevt 

miljön har redan förutfattade meningar som inte stämmer överens med verkligheten. 

 

Pedro berättade att omvärlden inte har en positiv bild av Hjällbo, trots att området är en plats 

där alla är vänliga mot varandra och behandlar varandra med respekt skrivs det bara negativa 

saker. Respondenten fortsatte att beskriva media som den största informationskällan och har 

därför en stor påverkan på samhället, folk har blivit inpräntade med information från media 

att Hjällbo är en kriminell förort vilket har lett till att bostads invånare blir stämplade. 

 

5.3.1 Medias rapportering om Hjällbo  
Den första tanken som slår ungdomarna när de läser om Hjällbo i media är automatiskt att 

något negativt har sagts eller skrivits. Deras uppfattning om media är att framställningen av 

bostadsområdet inte är rättvist, gång på gång visar media upp en negativ bild som inte speglar 

den bilden de har om sitt område. Den största konsekvensen av de negativa bilderna som 

omvärlden får på grund av medias framställning är att de bosatta i området drabbas. Media 

förmedlar en uppfattning som inte överensstämmer med verkligheten och det slutar bara med 

frustrationer hos en orättvist behandlad befolkning. Alla respondenter påpekade hur media 

överdriver i sin framställning av Hjällbo, Pablo och Alejandro framförde sina åsikter på 

följande sätt: 

 

Pablo - “Min första tanke är att det är tråkigt att media skriver så, det finns problem vi ska 

inte leka som att det inte händer något här, de skriver om Hjällbo av en anledning men de 

överdriver mycket. Skriv om själva problemet men skriv inte mer än så, och skriv även om 

problem som händer i andra ställen också och inte bara förorten”. 

 

Alejandro - “Media brukar alltid förstora och svartmåla vissa områden. Därför bildar jag 

alltid en egen uppfattning om ett område därför förändras inte min åsikt. Media har öppnat 
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upp mina ögon, jag tänker två steg innan jag läser något. Man ska inte alltid tro på det man 

läser de vill bara tjäna pengar, jag vänder mig hellre till “flashback” 

 

Pablos uttalande visar på att det finns en medvetenhet om de problem som förekommer i 

området men att dessa inte riktigt stämmer överens med det som uttrycks. Det finns en 

sanning i det som förmedlas men den är förvrängd samtidigt som Alejandro betonade hur 

viktigt det är att vara källkritisk och hur han har lärt sig av det han har upplevt. När media 

visar en bild som inte stämmer lär man sig hur man inte ska lita på allt som skrivs, det gäller 

att själv skapa en uppfattning och inte ge tillit till andra. 

 

Medias framställning av Hjällbo påverkar ungdomarna på olika sätt, en del upplever det inte 

lika mycket som andra, detta kan ha sin grund i många olika faktorer som bland annat 

arbetsplats, skolmiljö eller hur mycket de rör sig utanför Hjällbo. Men samtliga ungdomar 

betonade hur det påverkar en psykiskt att få läsa och höra felaktiga beskrivningar av olika 

händelser och själva bostadsområdet. Majoriteten av ungdomarna hävdade att medias 

förmedling av deras bostadsområde resulterar i att de blir felaktigt stämplade av andra genom 

att det skapas en bild av att de är kriminella, säljer droger och är farliga. Den bild som målas 

upp om ungdomarna sätter stopp för deras personliga utveckling, oavsett vad så förmedlas 

fortfarande den bild som har uttrycks bland medier och inte den bild som stämmer överens 

med verkligheten. 

 

Ett positiv exempel som kom upp bland respondenterna var en dokumentär på SVT. 

Dokumentären handlar om en tjej uppväxt i Hjällbo och hur hon tog sig ut i förorten och 

lyckades komma in i läkarprogrammet. Dokumentären fokuserar på det positiva med att bo i 

Hjällbo och visar hur man faktiskt kan bli något trots att man kommer från förorten. Detta är 

ett exempel på hur man går emot de fördomar som existerar och omvandlar det till något 

positivt istället. När media framhäver de positiva aspekterna av förorten framhäver det även 

positivitet bland ungdomarna, de boende i Hjällbo delar inte omvärldens negativa syn på 

området, utan känner igen sig med det positiva som dokumentären framhäver. 
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6. Analys   

I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet. Vi kommer att analysera vår 

empiri med hjälp av våra valda teorier, Erving Goffmans stigmateori, Ove Sernhede begrepp 

territoriell stigmatisering, Vanessa Mays teori om tillhörighet samt Richard Jenkins begrepp 

individuell identitet och kollektiv identitet. Med teorierna som stöd kommer vår analys att 

bidra till ny kunskap och en bredare förståelse av vårt resultat. Analysen kommer att 

presenteras under tre olika teman, Tillhörighet, Stigmatisering och Ungdomarnas 

uppfattningar om sin framtida tillhörighet och möjligheter. 

 

6.1 Tillhörighet  
För samtliga respondenter är Hjällbo en plats som har en större betydelse än som bara ett 

område. Det är ett område som de har vuxit upp i och spenderat mestadels av sitt liv. 

Ungdomarna hyser en stor kärlek till området och förknippar det med en känsla av att vara 

hemma. Ungdomarna känner sig inte hemmahörande i centrala Göteborg och andra områden i 

staden, de upplever att de möts av blickar från omgivningen som ger dem en känsla av att de 

inte är på rätt plats och detta skapar en känsla av utanförskap. Av detta skäl har Hjällbo blivit 

en plats där ungdomarna känner trygghet, kärlek och tillhörighet. Vanessa May (2013) 

behandlar relationen mellan individ och samhälle utifrån individens perspektiv och hur 

sociala förändringar påverkar jaget. May menar att individen och samhället påverkar varandra 

i en dynamisk process och det är genom att känna tillhörighet till olika grupper i samhället 

som vi förstår oss själva. Vidare beskriver hon att det finns olika former av tillhörighet och ett 

av dem är materiell tillhörighet som har en koppling till kroppen och platsen. Hjällbo är en 

plats där ungdomarna känner sig accepterade och kan vara sig själva utan att behöva tänka på 

hur omgivningen uppfattar dem, det är ingen som kritiserar eller har fördomar gentemot dem. 

Tillhörighet är något som händer, man känner en relation till någon eller en grupp, man deltar 

i en aktivitet där man skapar tillhörighet till de som är inkluderade och på sikt skapar dessa 

olika tillhörigheter en identitet hos ungdomarna. 

 

Ungdomarna poängterade dock hur uppväxten i Hjällbo har haft en personlig påverkan på 

dem genom att de har fått kämpa extra för att åstadkomma något. Att växa upp i ett område 

där förutsättningarna inte är lika lovande som i andra områden har gett dem många 

erfarenheter. Ungdomarna har också upplevt negativa saker som har format dem till de 

individer de är idag. Jenkins (2014) förklarar att individen genom ett samspel med omvärlden 
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intar vissa roller. Platsen man befinner sig och bor på har sin del i en identitetsskapande 

process. Vem vi är samt vem vi uppfattas vara av andra har sin påverkan på vår identitet. Våra 

upplevelser och vår historia är en del av vår identitet, hur vi använder våra upplevelser eller 

uppfattar dem påverkar vårt identitetsskapande. Här kan vi se hur den plats vi bor på har en 

betydande roll för vår utveckling och vår känsla av att vara hemma och inte behöva känna sig 

främmande. I Hjällbo känner sig ungdomarna accepterade och har möjligheten att vara sig 

själva och detta har sin grund i deras tillhörighet till området och de grupper som finns där. En 

känsla av utanförskap och att man är främmande uppstår istället utanför Hjällbo. Som Jenkins 

beskriver är våra upplevelser och erfarenheter en avgörande del av vår identitet, de unga 

killarna har växt upp i ett område med sämre förutsättningar som har resulterat i särskilda 

erfarenheter som är en del av deras identitetsskapande och format dem till de individer de är 

idag. Skillnaden mellan May och Jenkins är att May oftast undviker att använda begreppet 

identitet som något avgränsat och istället beskriver identiteten som en process som förklaras 

utifrån tillhörigheter till olika grupper och platser som ständigt förändras med tiden i de 

relationer och platser vi tillhör. Jenkins teori om identiteter är mer fast och förklarar 

identiteten som en del av våra upplevelser och erfarenheter. Man kan säga att May beskriver 

de processer av tillhörighet som leder fram till en känsla av identitet i Jenkins mening. 

 

May (2013) talar om att känslan av tillhörighet beror i stor utsträckning på de typer av 

människor som bor i samma område. Om individen upplever att människorna i sitt område 

delar liknande sociala status, intressen eller klass kan individen få en ökad känsla av 

tillhörighet. Respondenterna berättade hur grannarna i området är en bidragande faktor till att 

det råder kärlek och trygghet i området. Området är en plats där alla känner varandra och har 

gemensamma förutsättningar i livet, därför känner de igen sig i varandra och skapar en sorts 

tillhörighet sinsemellan. Hjällbo präglas av människor med olika nationaliteter med sina egna 

kulturer och normer, och detta har lett till att alla har tagit del av varandras kulturer och 

normer och skapat ett eget samhälle med egna normer, värderingar och till och med språk. 

May (2013) behandlar kulturell tillhörighet som har sin grund i traditioner och språk. Det tar 

sig uttryck i kommunikation och gemensamma sätt att se på olika saker i samhället. Kulturell 

tillhörighet hjälper oss att förstå hur vi ska bete oss i olika situationer. Hon behandlar även 

relationell tillhörighet som individen skapar med andra människor, det kan vara en känsla av 

likheter respektive olikheter som vi upplever i relation till andra människor. Den kulturella 

tillhörigheten har bidragit till en förståelse för dem själva och andra i Hjällbo och de olika 

kulturerna i området har tillsammans blivit ett och invånarna har skapat sin egen kultur där 
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normer och värderingar ha utformats. På så sätt har alla i området ett gemensamt sätt att se på 

saker och ting och en gemensam åsikt kring hur man ska bete sig i olika situationer. 

 

Ungdomarna i Hjällbo har en omfattande solidaritet mellan varandra. Tryggheten som råder i 

området har medfört en stark känsla av tillhörighet och ungdomarna har blivit mer än bara 

grannar. När de boende i ett område har liknande förutsättningar, gemensamma normer och 

värderingar känner de igen sig i varandra, vilket har resulterat till en särskild närhet till deras 

grannar och omgivning som man oftast inte hittar på andra platser menar respondenterna. 

Förekommer det att man behöver hjälp, knackar man på hos grannar så ställer alla upp 

berättar ungdomarna. Jenkins (2014) menar att kollektiva identiteter innefattar de som har 

likheter med varandra. Individer måste ha en subjektiv uppfattning som delas av alla innan de 

kan uppfattas som en del av ett kollektiv. Men denna gemensamma, kollektiva uppfattningen 

och likheten kan inte erkännas utan att samtidigt på ett tydligt sätt utgöra en differentiering 

där inkludering och exkludering tydliggörs och ofta när man är en del av ett kollektiv 

inkluderas endast de inom kollektivet och samtidigt exkluderas andra som inte är en del av 

kollektivet. Den tillhörighet som ungdomarna upplever sinsemellan och till området finns inte 

i relation till andra områden utanför Hjällbo. De känner ingen tillhörighet till andra och på så 

sätt bidrar det till en utåtriktad exkluderande effekt, samtidigt som de själva upplever 

exkludering från andra områden, så bidrar de själva till en exkludering av individer från andra 

områden.  

  

6.2 Stigmatisering  
För att kunna lyckas i livet måste respondenterna kämpa mycket mer än andra och motbevisa 

fördomarna omvärlden och media har skapat. Dessa ungdomar är en del av en minoritet och 

de menar att de ständigt utsätts för fördomar och stämplingar. Ungdomarna upplever medias 

framställning av Hjällbo som orättvis. De berättar hur media ger en negativ bild av området 

som inte överensstämmer med deras bild av verkligheten. Ungdomarna menar att det finns en 

sanning och medvetenhet om de problem som berör området men de stämmer inte överens 

med det som skrivs i media. Områden som detta kan kännetecknas genom Ove Sernhedes 

(2007) begrepp territoriell stigmatisering. Begreppet innebär att det inte enbart är individen 

eller en hel grupp som blir stigmatiserade utan ett helt område. Den felaktiga bilden som 

media framställer av Hjällbo resulterar i att ungdomarna känner sig frustrerade och orättvis 

behandlade. Den felaktiga bilden har även lett till att ungdomarna känner att allmänheten har 

en bild av att de är kriminella, säljer droger och är farliga. Enligt Sernhede (2007) är 
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konsekvenser av territoriell stigmatisering bland annat att bostads invånare blir exkluderade 

och inte en del av samhället. Invånarna är kategoriserade och märkta i förhand och uppfattas 

av sin omgivning som misslyckade. Det kan leda till en diskriminering av de människor som 

bor i området och skapar även konflikter på grund av att boende i dessa områden oftast har 

begränsade resurser. Till följd av medias orättvisa bild av förorten har det skapat en rädsla och 

osäkerhet vilket i sin tur har lett till att stereotyper som kriminalitet, ras, kultur och religion 

skapats (Sernhede 2007). Ett “vi” och “dem” tänkande har resulterat i diskriminering och 

utanförskap för ungdomarna som bor i området. Därför blir ungdomarna en del av stigmat 

som området får. Territoriell stigmatisering påverkar alltså inte endast området, utan de 

boende får konsekvenser som försämrade livsvillkor där bland annat utbildning och 

arbetslivet påverkas. Ungdomarna får inte en chans att visa vem de är utan omvärldens 

förutfattade meningar blir istället avgörande. Ett områdets rykte kan alltså försämra enskilda 

individers förutsättningar i livet. 

 

Inom varje samhälle finns det normativa förväntningar som ställer krav på hur man ska vara 

och den sociala miljön avgör vad för människor man förväntar sig att stöta på. Avviker 

individen från samhällets normativa förväntningar tilldelas denne ett stigma (Goffman 2014). 

I empirin framgår det att ungdomarna i Hjällbo måste motbevisa de fördomar omvärlden och 

media har skapat. Istället för att bli sedda som individer ses de som en grupp och det leder till 

att ungdomarna uppfattas avvikande från samhället. Goffman (2014) talar om olika former av 

stigma och ett av dem är tribala stigman som innefattar ras, nation och religion. Ett samhälles 

normer kan vara en grund till att en stigmatisering sker, ungdomarna i Hjällbo blir 

stigmatiserade då de faller under den beskrivningen och per automatik uppfattas inte leva upp 

till de normativa förväntningarna.  

 

Goffman (2014) belyser främlingen och hur vi människor får ett första intryck av främmande 

människor och snabbt kategoriserar dem. Det kan vara så att denne visar egenskaper som får 

hen att skilja sig från mängden och får därför en tillhörighet i den kategori som vi "placerat" 

hen i. Att kategorisera en individ på detta sätt innebär att vi tilldelar hen ett stigma. 

Ungdomarna berättade hur människor utanför Hjällbo håller i sina väskor extra hårt när det 

befinner sig i området då de uppfattar ungdomarna som farliga då de har redan skapat 

förutfattade meningar och har därför stämplat dem som kriminella. Respondenterna kände att 

de hade press på sig att prestera bättre i vardagslivet för att motbevisa fördomar som har 

skapats om dem. Det resulterar i att de inte kan vara sig själva och behöver visa upp en annan 
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sida av sig själva för allmänheten i hopp om att kunna bli accepterade. I intervjuerna beskrev 

de unga killarna att de ibland döljer vart de bor för tjejer de träffar i syfte att inte bli 

stämplade och sedda på ett annorlunda sätt. Missdiskreditabel är ett begrepp Goffman (2014) 

använder i sin stigmateori, som innebär att individen känner till att hen bär på ett stigma men 

väljer att dölja det för samhället. De unga killarna är misskreditabla som väljer att ljuga var de 

kommer från. De har kännedom om sitt stigma och väljer därför att dölja det för tjejerna. Här 

sker det en splittring mellan ungdomarnas identitet och den sida av sig själva som de väljer att 

visa upp och detta är enligt Goffman (2014) passering, att individen kontrollerar den 

information som omgivningen får utifrån stigmat. 

 

Media och omvärldens framställning av förorten har resulterat i att dessa ungdomar väljer att 

stanna i sitt område. May (2013) betonar hur känslan av tillhörighet beror på de typer av 

människor som bor i samma område och människor bosatta i ett “vitt” område tenderar att ha 

ett “vitt” habitus. Detta leder till att de får en dålig bild av de personer som inte passar in i 

liknande beskrivningar och ser sig själva som överordnade. Orsaken till detta kan bero på att 

de endast bor i områden som består av personer som har liknande identitet och ett resultat av 

detta är att andra kulturer blir främmande vilket ger upphov till fördomar. Ungdomarna bor i 

ett område som är mer utsatt än andra områden och de människor som inte kan relatera till 

området och de boendes identiteter skapar sina egna fördomar. Dessa fördomar är en del av de 

stigman ungdomarna tilldelas. De olika områden som finns i samhället har skapat sina egna 

tillhörigheter, är man uppväxt på ett visst ställe är man van med hur saker och ting utspelar sig 

i det området och när man ser saker som skiljer sig från sin egen syn ser man det som 

annorlunda. Individer från andra områden där andra tillhörigheter och identiteter finns känner 

ingen tillhörighet till dessa ungdomar och de känner ingen tillhörighet till andra individer än 

sitt egna eller liknande bostadsområde. Att våra samhällen har olika områden bidrar till 

stigmatisering av de som inte är inkluderade i respektive bostadsområden. 

 

6.3 Ungdomarnas uppfattningar om sin framtida tillhörighet och möjligheter  
Hjällbo är för samtliga respondenter ett område de förknippar med hemma men en 

konsekvens av att komma från området kan vi se i ungdomarnas framtida förutsättningar. Att 

bo i området kan ge konsekvenser som att hamna i fel umgängeskrets där den personliga 

utvecklingen sätts på spel men även att ungdomarna tappar intresset för att utbilda sig. I 

intervjuerna framkom det hur utbildning inte spelar så stor roll för dem när omvärlden sätter 

fokus på den territoriella stigmatiseringen av bostadsområdet samt de stigman ungdomarna 
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bär på istället för att betona kvalifikationer. Detta är en konsekvens av områden som är 

territoriellt stigmatiserade där invånarna blir exkluderade och inte betraktas som en del av 

samhället. Tillhörigheten till området och de boende är stark men samtidigt har denna 

tillhörighet även ett stigma. Här kan vi se hur en plats som är stigmatiserad påverkar 

ungdomarna, det finns inte något större intresse för att utbilda sig när ungdomarna blir nekade 

jobb och exkluderade på grund av området de bor i. Tillhörigheten är det som håller dem 

kvar, men stigmat är det som också får dem att vilja flytta från området.  

 

Under intervjuerna framkom det hur samtliga respondenter ville flytta från området någon 

gång i framtiden. Av den anledningen att de vill förse sin framtida familj och barn med bättre 

förutsättningar och möjligheter. De vill ge sina barn en bättre miljö där de inte hamnar i 

risken för att utsättas för något negativt som droger och kriminalitet. Men även bilden som 

media och omvärlden har av området och dess invånare spelar en stor roll för ungdomarnas 

framtida förutsättningar. Stigmatiseringen bidrar till att stärka tillhörigheten samtidigt som 

den begränsar deras framtida möjligheter, både de problem som faktiskt finns och omvärldens 

stigmatisering av området. De är beroende av tillhörigheten till de som bor i området men 

eftersom alla vill flytta är de beredda att etablera nya tillhörigheter och ingå i nya kategorier i 

ett försök att omvandla deras identiteter. Att flytta från Hjällbo kan vara till hjälp i sitt försök 

att bli av med de stigman ungdomarna bär på och undvika att framtida generationer går 

igenom den process de har gått igenom. Men trots att de upplever sig stigmatiserade i andra 

områden och undviker dessa vill de ändå flytta dit.    

 

7. Avslutande sammanfattning och reflektioner  

Denna studie hade i syfte att få djupare förståelse för hur ungdomars livsvillkor och 

tillhörighet påverkas av att bo i Hjällbo. Vi ville reflektera över om deras livsvillkor påverkas 

av olika sociala och samhälleliga processer som påverkar deras tillhörighet. I samband med 

detta ville vi få förståelse för hur de upplever omvärlden och medias syn på deras 

bostadsområde och dem själva och om detta har någon påverkan på deras framtida 

förutsättningar i livet. Vidare ville vi få ökad förståelse för ungdomarnas upplevelser av 

tillhörigheten i området och hur den skapas. 

 

Resultatet visade hur ungdomarnas livsvillkor påverkas negativt av att de kom från ett utsatt 

område som begränsar deras möjligheter att bli accepterade av resterande samhälle och vara 
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attraktiva på arbetsmarknaden. De saknar motivation att utbilda sig då de upplever sig 

stigmatiserade oavsett vilka kompetenser de har. Ungdomarna upplevde att de ständigt 

behövde prestera bättre för att komma undan de fördomar samhället har om dem. 

Tillhörigheten visade sig vara stark i Hjällbo, då de unga killarna upplevde gemensamma 

hinder respektive glädjeämnen tillsammans med människorna från sitt område skapar de en 

stark tillhörighet. Vidare kom vi fram till att de unga killarna upplever att omvärlden och 

media har skapat en bild av området och de ungdomar som bor där som inte stämmer överens 

med verkligheten.  

 

I den vetenskapliga artiklen “Neighbourhood identities and household location choice.estate 

agents perspectives” (2011), har artikelförfattaren hittat ett mönster mellan bostadsområde 

och identitet. Resultatet visade att människor som bor i ett visst bostadsområde delar 

gemensamma värderingar, livsstilar och normer. Vi kunde koppla detta till vår studie då vår 

empiri visade att de unga killarna delade gemensamma normer och värderingar. Ett exempel 

som majoriteten av killarna berättade i intervjun var att de associerade Hjällbo med hemma, 

Hjällbo var inte endast ett bostadsområde utan en del av deras identitet.  

 

I den vetenskapliga artikeln “Stigmatization and the social construction of a normal identity 

in the Parisian banlieues” (2016) Visar de hur ungdomar som bor i förorten ofta definieras 

och kategoriseras i negativa stereotyper, de är bland annat sedda som problematiska, 

brottsliga och farliga. I vår studie har resultatet visat hur omvärlden har förutfattade meningar 

om ungdomarna i Hjällbo och skapar en bild av att de är kriminella, säljer droger och farliga. 

Den vetenskapliga artikeln visar även hur ungdomarna i Frankrikes förort ses som en grupp 

som inte överensstämmer med vad som ses som normen, utan de blir tillskrivna identiteten 

”onormala”. Här ser vi på hur denna problematik även förekommer i andra länder, därav kan 

man se hur förorts problematik inte handlar om enskilda individer eller grupper utan själva 

samhället i sig. 

 

Under vårt val av ämne var det en självklarhet att vi skulle skriva om förorten då det är något 

vi brinner för och vill jobba med i framtiden. Denna studie har i hög grad ökat vår förståelse 

för situationen i förorten. Under vår första intervju delade en respondent med sig av ett citat 

som ungdomarna i Hjällbo har skapat,”Sit with us and u will be smiling”. I slutet av våra 

intervjuer upplevde vi att citatet stämmer, vi lämnade fritidsgården med mycket skratt och ett 

leende på läpparna. Ungdomarna var trevliga och respektabla och stämmer inte överens med 
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de fördomar som samhället har skapat, denna glädje är något som vi tycker att media bör 

belysa mer av i förorten. Det är hemskt att se hur vissa minoriteter inte får sin röst hörd och 

behandlas negativt och orättvist av resterande samhälle och hur andras fördomar och 

uppfattningar om dessa ungdomar påverkar deras framtida förutsättningar och framgång i 

livet.   

 

Genom att använda begreppet territoriell stigmatisering fick vi en annan förståelse för de 

intervjuade ungdomarna och förstod hur förorten är en konsekvens av samhällets uppbyggnad 

och den strukturella diskriminering som utspelar sig. Genom våra teorier kunde vi även se hur 

tillhörigheten i grund och botten är strukturellt påtvingat, den plats de lever på och den 

omgivning de har är ett resultat av hur samhället fungerar. Men samtidigt har vi båda 

invandrar påbrå och vet att den tillhörighet som råder i förorten liknar den tillhörighet som 

finns i våra hemländer, trots att tillhörigheten är strukturellt påtvingad är den äkta. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
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1.  Ålder? 

2.  Kön och födelseort? 

3.  Hur ser din bakgrund ut? 

4.  Hur ser er boendesituation ut? 

5.  Hur många är ni i familjen?  

6.  Är någon av dina föräldrar utlandsfödda? 

7.  Vilket modersmål har du? Vilket språk talar du och din familj hemma? 

8.  Går du i skolan? Berätta om din utbildning? 

9.  Berätta lite om din trivsel och umgänge? 

10. Vad gör du på fritiden? 

  

Bostadsområde 

1. Hur länge har du bott i Hjällbo? 

2.  Hur upplever du dina grannar?   

3.  Finns det några fördelar eller nackdelar med att bo i Hjällbo? 

4.  Anser du att det finns problem i Hjällbo? hur påverkas du av det?   

5. Vad tycker du i så fall man kan göra åt problemen? 

6. . Vad betyder Hjällbo för dig? 

7. Hur upplever du att ditt bostadsområde påverkar dig? hur/vem du är som person?   

8. Hur påverkas du av andra människor som bor i området? 

9. Känner du dig som en del av Hjällbo? I så fall hur? 

10. Hur ser du på andra stadsdelar i Göteborg? 

11. Hur tror du de som inte bor i Hjällbo uppfattar området? 

12. Hade du kunnat tänka dig att bo någon annanstans, isåfall vart och varför? 

13. Umgås du och påverkas av människor från andra områden? I så fall vilka områden och 

hur? 

Media 

1. Vad är din första tanke när du läser om Hjällbo i media? 

2. Känner du att medias framställning av Hjällbo påverkar dig på något sätt? Förändras 

din åsikt om området? 

3. Känner du att medias framställning av Hjällbo har påverkat omvärldens syn på 

området? 

4. Har du någonsin undvikit att berätta var du bor? 

5. Har du upplevt svårigheter med att söka jobb på grund av bostadsorten? 
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Framtid   

1. Skulle du kunna tänka dig bo i Hjällbo i framtiden? om inte varför? 

2. Upplever du att det finns någon skillnad mellan Hjällbo och Torslanda? Om ja, vad 

beror dessa skillnader på tror du? 

3. Påverkas du av dessa skillnader om ja, hur?   

4.  Tror du att Hjällbo ger det dig framtida hinder eller möjligheter? I så fall hur?   
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