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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att överordnat utveckla en förståelse om ungdomar i marginaliserade 

grupper, i detta fall ungdomar som bor och lever inom Rosengårds gränser. Frågorna vi valt för att få uppnå syftet är; 

Hur påverkas utvecklingen av den egna självbilden bland ungdomarna, i samband med nära relationer till den egna 

familjen? Hur påverkas ungdomarnas situation utifrån de fördomar som finns i det konventionella samhället? Samt 

beror polariseringen av gemenskapen inom området på segregering? 

Metoden vi använder för att illustrera syftet är av en kvalitativ ansats där det empiriska materialet består av intervjuer 

med 8 ungdomar från stadsdelen Rosengård.  

I Studiens teoretiska del har tre teoretiska ramar använts, Social kontrollteori, identitetsteori samt habitusteori. 

Resultatet i denna studie påvisar att alla ungdomarna har väldigt låga sociala band till det konventionella samhället. 

Informanterna påvisade dock en väldigt stor grad av respekt för föräldrarnas moral samt en låg grad av avvikande 

beteende. Många av de vi intervjuade hade stora framtidsplaner och skolan var enligt våra informanter något som var 

viktig för dem. Det fanns även enligt våra informanter en stor gemenskap inom Rosengård som bidrog till både för 

och nackdelar, fördelarna var att man kände att man tillhörde något eller någon och nackdelarna var den stämplingen 

ungdomarna fick av andra från det konventionella samhället. De flesta informanter fann sig inneha en ”dubbel 

identitet”. De talade mycket om att de bland vissa sågs som invandrare och bland andra som svenskar. 

Slutsatsen i denna uppsats är att ungdomarnas självbild påverkas genom den goda relationen till familjen. Detta yttrar 

sig på så vis att ungdomarna lär sig att inneha värderingar och normer som i viss mån kan skilja sig från det 

konventionella samhällets normer och värderingar. Ungdomarna vi intervjuade befann sig i en situation som gav de 

svårigheter i att klara av vissa aspekter inom livet så som skola. Eftersom de allt som oftast kände sig diskriminerade 

av det konventionella samhället kände vissa av de att de inte passade in bland ”svenskar” och att svenskar var 

annorlunda och ”konstiga”. Många av våra informanter talade även om en stor gemenskap inom förorten, denna 

gemenskap berodde till stora delar på segregeringen. Ju större segregering och smutskastning av Rosengård desto 

större och starkare verkare gemenskapen bli.  
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1. INLEDNING 
Integrationspolitiken, särskilt kopplade till vissa segregerande stadsdelar har på senare tid varit ett 

hett debattämne. Den kanske mest debatterade stadsdelen i Sverige har varit Rosengård och dess 

invånare. Debatten kring bostadsområdet Rosengård har i stora drag lagt fokus på frågor rörande 

segregering, kriminallitet och bristande socialisering till det konventionella samhället. 

Integrationspolitiken som idag förs har tydliga mål om att det ska vara lika rättigheter, möjligheter 

och skyldigheter för alla invånare i Sverige oberoende av etnisk och kulturell bakgrund.1 Trots 

den förskönade tanken om allas likheter och rättigheter i samhället Sverige är 

integrationspolitikens mål enligt debatten misslyckad och paradoxal. Integrationspolitiken sätter 

upp mål om allas likheter och rättigheter oavsett etnisk och kulturellbakgrund samtidigt som den 

vilar på antaganden om att människor har inneboende olikheter. Det skapas en hierarkisk ordning 

och särskiljande mellan de som integrerar och de som skall integreras. Ett ”vi” och ”de” växer 

fram i denna verklighetsuppfattning som är beroende av den anonymisering och homogenisering 

som ligger bakom användningen av kategorierna ”svenskar” och ”invandrare.2 

 

I Sverige finns det en inneboende strukturell diskriminering som skapas utifrån ett ”vi” och ”de” 

perspektiv. En central punkt för att förstå den strukturella diskrimineringen, är maktutövande av 

majoritetssamhället . Majoritetssamhället har en överlägsen position i samhällets maktstrukturer i 

vilket de använder sin kontroll över maktstrukturerna och reproducerar en maktdominans över 

en annan grupp. Detta skapar processer som leder till en utveckling av minoritetsgruppers 

underkastelse i vilka ”de andra” sociopolitiskt konstrueras och reproduceras.3 

Bilden och känslan av ”vi” och ”dem” blir kanske mest uppenbar i dagens media som även den 

strukturellt diskriminerar ”de andra”.  En del av Sveriges förorter, däribland Rosengård, målas 

ofta upp som problematiska och fragmenterade områden med ungdomar som antilegala aktörer. 

Rubriker som ”invandrarungdomar kastar sten”, ”islamistiska grupper protesterar” osv. hör till 

vardagen i den massmediala rapporteringen. Många människor i Sverige och även vi har generella 

föreställningar om invandrare och vissa förorter i Sverige. Forskningen visar att det finns 

föreställningar om att ”de andra” dvs. invandrare är annorlunda. Vad som växer fram ur dessa 

föreställningar om invandrare är en ökad segregering från det konventionella samhället. Istället 

för att Rosengårds invånare, som det förespråkas i den politiska diskursen, integreras in i det 

konventionella samhället ser vi en allt större segregering och utanförskap från det konventionella 

samhället. Problematiken kring segregation är välkänt för de flesta i Sverige, men något som 

                                                
1 www.regeringen.se 
2 Urban, Susanne. (2006) 
3
 Molina, Irene (2006); Ålund, Alexandra. (1997)  
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uppmärksammas mindre är ungdomar som drabbas av den. Ungdomar är precis som sina 

föräldrar fångade av samhällets ständiga begär, att etniskt och kulturellt separera ”de” från ”oss”. 

Att behöva växa upp i ett område som Rosengård kan enligt vår mening påverka ungdomarnas 

identitetsbildning och samtidigt kan det uppstå rollkonflikter eller spänningar mellan 

ungdomarnas familj, dess kamrater och samhället i övrigt. En av de mest kontroversiella frågorna 

i diskussionen under senare år har gällt huruvida vårt nuvarande samhälle håller på att skapa nya 

typer av ungdomsproblem än den som den nuvarande vuxengenerationen upplevt som unga. 

Debattörer har hävdat att invandring och det mångkulturella samhället har skapat skillnader och 

motsättningar mellan diverse folkgrupper som gjort att nya problem uppstått. Det har i viss mån 

hävdats att normlösheten och en ny moral spridits i samhället där respekten för liv blivit mindre 

bland de yngre. Även de resursbetonade problemen har ansetts vara oroväckande i dagens 

samhälle. Stora grupper ungdomar ställs utanför arbetsmarknaden och riskerar på detta vis att få 

stora sociala problem. I vår tidigare forskning om ungdomar i Rosengård (se Kahrovic & 

Hamulic 2008) studerade vi uppkomsten av en så kallad ”förortskultur” bland ungdomarna i 

Rosengård, dvs. om en tänkt subkultur utvecklades och vad som utmärkte den. Resultatet i 

studien visade att ungdomar utvecklade en egen kultur som skiljde sig både från familjens och 

samhällets traditioner och normer. Med hänsyn till resultat i den tidigare studien insåg vi att det 

fanns områden som fortfarande var av explorativ art i vilket vi ville studera. Vi insåg att de 

möjligtvis uppstod spänningar mellan olika förväntningar från föräldrar, kompisar och skolan. 

 

Tanken med denna studie är att studera ungdomar i förorten Rosengård i Malmö och utveckla en 

bredare förståelse om denna grupp. Alltså vill vi undersöka vad som sker när ungdomarna i 

Rosengård hamnar i rollkonflikter mellan familjen, kamraterna och det konventionella samhället.  

 Varför integreras vissa ungdomar och skapar goda sociala band till samhället och andra inte? Vad 

skiljer vissa ungdomar till invandrade föräldrar åt egentligen? Eftersom ungdomar just är 

ungdomar och befinner sig på gränsen mellan barnlivet och vuxenlivet anser vi att en sådan här 

studie kommer öka en förståelse av ungdomarnas band till olika grupper, vilka förväntningar det 

finns på ungdomarna från olika grupper, och hur dessa förväntningar av olika grupper påverkar 

en anpassning till det konventionella samhällets normer och regler. Alltså att interaktioner och 

relationer är påverkade av olika förväntningar från olika grupper så som familj, vänner, skolan 

och det övriga samhället. 
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1.1 Övergripande syfte  

Vår förförståelse säger oss att det sker en rollkonflikt i samband med ungdomarnas socialisering i 

samhället. Då spänningar mellan respektive familj och det stora samhället står i mellan. Det kan 

bero på att samhället pekar ut ungdomar som annorlunda, men också att deras familjer ansluter 

sig till sina egna. Med andra ord att barnen hamnar i omväxlande identitetsbildningar mellan olika 

förställningsvärldar. Genom att växa ut, ur och in i olika miljöer skapar dem olika band som 

ställer krav på olika sätt. En sådan process genomgår inte svenska barn då deras föräldrar, vänner 

och samhället i övrigt delar liknande normer och värderingar. 

Syftet med denna uppsats är att utveckla en förståelse om ungdomar i marginaliserade grupper. 

Genom att utföra en fallstudie av stadsdelen Rosengård kommer vi att resonera kring olika 

aspekter kring varför vissa ungdomar blir som de blir. 

 

 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
 

1. Hur påverkas utvecklingen av den egna självbilden bland ungdomarna, i samband med 

nära relationer till den egna familjen? 

2. Hur påverkas ungdomarnas situation utifrån de fördomar som finns i det konventionella 

samhället? 

3. Beror polariseringen av gemenskapen inom området på segregeringen? 
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1.3 Avgränsningar och arbetsfördelning 

I denna studie kommer vi att avgränsa oss och bara studera urvalet av ungdomar från statsdelen 

Rosengård i Malmö. I vidare bemärkelse kommer ungdom i denna uppsats att avse åldern mellan 

16-22 år. Vi anser att denna avgränsning är lämplig i relation till vårt syfte och 

problemformulering eftersom det enligt Carle och Sjöstrand (1991) är under denna tid det sker en 

informell övergång mellan barnstatus till vuxenstatus. Det är mycket som sker under dessa år t ex 

så avslutas grundskolan vid 15-16 års ålder och därmed plikten att gå i skolan. Vid 18 års ålder 

och framåt väljer även de flesta hur deras liv skall utformas, om de skall studera vidare, bilda 

familj, arbeta och dylikt.4 

 

Författarnas arbetsfördelning har i denna uppsats varit genomgående och systematisk. Vi har 

båda skrivit hela uppsatsen. Alltså har vi skrivit vissa delar för oss själva men vi har alltid läst vad 

den ena skrivit och försökt argumentera, diskutera samt förfina det vi tyckt var bra samt mindre 

bra. Vi kan med stolthet säga att både den ena och den andra författaren skrivit hela uppsatsen 

själv. 

 

1.4 Begreppet invandrare och konventionellt samhälle 

I uppsatsen kommer termen ”invandrare” att associeras till både första generationens invandrare 

och andra generationens invandrare. Begrepp som invandrare kan vara väldigt distinkt, men 

samtidigt väldigt diffust. Termen ”invandrare” kommer i denna uppsats att beteckna personer av 

icke-europeiskt ursprung, med undantag från länder på Balkan och Turkiet. Varför vi inte 

betecknar termen ”invandrare” med europeiska länder beror enligt oss på att ett land som t ex 

Frankrike har liknande kulturella värderingar och normer som Sverige. 

 

Det vi menar med konventionella samhället är de människor som har ett ordnat arbete, 

”integrerade” i samhället och som inte bor inom Rosengårds gränser. 

 

 
1.5 Disposition 

Vi har i det inledande kapitlet presenterat inledningen till uppsatsen, dess syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. I kapitel två kommer vi att behandla ett urval av tidigare forskning kring ämnet. I 

kapitel tre kommer vi att redovisa våra teoretiska utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkterna 

kommer vi tillämpa på vårt empiriskt insamlade material för att kunna erhålla en nyanserad bild i 

                                                
4
 Carle, J & Sjöstrand, P (1991) 
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analysen. Studiens metod kommer att infinnas på kapitel fyra. I detta kapitel kommer vi att 

presentera metodvalet, tillvägagångssättet samt studiens tillförlitlighet. Kapitel fem och sex kommer 

att innehålla uppsatsens hjärta, nämligen resultatet av våra intervjuer, tillämpningar av teorier och 

egna analyser. Slutligen kommer studien att i kapitel sju avslutas med en slutdiskussion. 
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2 BAKGRUND 
I denna del av studien skall vi presentera ett urval av den tidigare forskningen som vi anser har en relevans till vår 
undersökning. 
Efter sökningar i diverse nationalbaser exempelvis Libris fann vi inga omfattande textmassor som behandlar just 
Rosengårds ungdomar. Vi fann dock viss litteratur som är relevant till studien och denna litteratur skall vi 
presentera här nedan.  

 

 
Vårt urval av den tidigare forskningen som representeras här kommer att delas upp under fyra 

rubriker. I den första rubriken kommer vi att presentera forskning om de tidiga och olika 

teoretiska perspektiv på ungdomar. I vidare bemärkelse fungerar urvalet av tidigare forskning i 

den första rubriken som en global och utbredd syn på ungdomar i förorter. Här visas även hur 

den tidigare forskningen om ungdomar genomlöpt ur ett historiskt perspektiv där forskningen 

övergått från essentialismen , kulturrelativismen till social konstruktivismen. Dessa nivåer 

kommer att i stora drag lyftas fram i det inledande avsnittet i vår framställning av den tidigare 

forskningen. 

 I den andra rubriken kommer vi att närma oss Sverige och presentera forskning som rör 

invandrarproblematiken i just Sverige dvs. hur och varför invandrarna strukturellt diskrimineras, 

”kulturaliseras” och marginaliseras från det övriga samhället. På så vis kommer vi fånga upp 

mekanismer som ungdomar kan utsättas för och som leder till att de formas till att bli som de 

blir. 

Under den tredje rubriken kommer tidigare forskning, om varför vissa invandrare i Sverige 

integreras och andra inte, att presenteras. Med denna rubrik vill vi kort visa upp urval av 

forskning som ger en dimensionell bild av människor som invandrat till Sverige. 

Under den sista rubriken på urvalet av tidigare forskningen kommer vi att presentera forskning 

som berör vårt ämne lite närmare. Där kommer ett urval av tidigare forskning inneha en fokus på 

varför vissa ungdomar från olika förorter i Sverige blir som de blir. Både samhället och 

individerna i förorten har ett ansvar, frågan är hur ansvaret tolkas från en marginaliserad eller från 

en som växer upp i miljöer där marginalisering råder.  

All vårt urval av den tidigare forskningen har en viss relevans till vår undersökning.  

Vi har valt att presentera urvalet av tidigare forskningen utifrån flera aspekter och dimensioner 

därför att vi anser att det då blir enklare att förstå den mångfacetterade ungdomsproblematiken. 

Vi börjar med att visa upp forskning om ungdomar ur ett väldigt utbrett perspektiv där vi sedan 

hela tiden närmar oss den svenska problematiken om ungdomar. 
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2.1Från biologismen till kulturrelativismen till Social konstruktion: Perspektiv på 

ungdomar i förorten 

I detta avsnitt kommer vi att behandla ett urval av främst Amerikansk forskning om ungdomar i 

förorter med en sociologisk och socialpsykologisk teoribildning ur ett historiskt perspektiv. Här 

behandlas teorier som kan förklara sociala fenomen i termer av social struktur och process. 

Sociologisk teoribildning, till skillnad från biologisk och psykologisk, betonar gruppens handlande 

före individens och ser därmed orsaken till avvikelse i det omgivande samhället. Varför vi väljer 

och inneha ett sådant avsnitt är för att vi delvis vill öka en förförståelse om diverse ”problem” 

som kan uppstå i en förort samt att vi anser att dessa teoribildningar är tunga avstamp i den 

tidigare forskningen om ungdomar, förorter, kriminalitet och integration. Ohlsson och Swärd 

skriver i sin bok Ungdom som samhällsproblem (1994) att det under slutet på 1800-talet kom teorier i 

USA som avhandlade sociala problem . De tidiga teorierna kom att handla om social patologi 

men övergick snabbt till teorier om social desorganisation. Den sociala patologin beskrev 

samhället som en organism som styrs av naturliga lagar och som ständigt utvecklas och 

förbättras. Utveckling och framgång av mänskligt beteende sågs som något normalt, medans 

sociala problem och avvikande beteende betraktades som något sjukt. Sociala problem orsakas av 

att individen bryter mot samhällets moraliska normer. Under första hälften av 1900-talet växte då 

den sociala desorganisations teori och blev då ett populärt sätt att betrakta sociala problem. Här 

sågs samhällsproblemen som en följd av sammanbrott av samhällets regler. Ohlsson och Swärd 

(1994) hänvisar till Thomas och Znanieckis berömda verk The polish peasant in Europé and America 

(1918) där de studerade brev som immigranter skrev hem till sina släktingar i Polen. Här visades 

hur flyttning till ett annat land splittrade familjer, ökade sannolikheten för kriminalitet och skärpte 

generationsmottsättningar. Immigranterna möttes antingen av inga regler eller av för många 

regler. Detta gjorde att många immigranter inte förstod sig på hur de skulle bete sig. I de fall det 

fanns regler var dem antingen oklara eller i konflikt med varandra. I andra fall där det inte fanns 

några regler saknades det normer för hur immigranterna skulle bete sig. Thomas och Znaniecki 

visade att ungdomsbrott, kriminalitet alkoholism m.m. berodde på invandrarfamiljernas bristande 

förmåga att anpassa sig till inflyttningslandets kultur och normer 5  

Kultur och normöverföringsperspektiv 

Den sociala desorganisation teorin kom i efterhand att utvecklas i en allt mer dynamisk inriktning 

där man började se problem som orsakade av samspelet mellan individ och miljö. 

Teorin om kultur och normöverföring växte fram och kom att, enligt Ohlsson och Swärd (1994), 

                                                
5
 Ohlsson & Swärd (1994) 
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utarbetas av Shaw och McKay.  

Teorin utrycker att förortsbarn bryter mot regler och lagar därför att de är förbundna med ett 

värdesystem som finns i förortsområden. 

Ungdomarnas värderingar gör att de kommer i konflikt med medelklassens normer och beteende. 

Kriminellt beteende antas här överföras från en ungdomsgeneration till en annan i 

förortsområden och resultatet blir att gäng med kriminella ungdomar skapas och vidmakthålls.  

Kriminalitet och sociala problem orsakades inte av ett etniskt eller kulturellt ursprung utan det 

var städernas förändrade urbana omgivning som bar på den verkliga skulden till problemen. En 

del av områden kännetecknades av en väl social ordning medans andra främst kännetecknades av 

överbefolkning, fattigdom, och kriminalitet. Shaw och McKay menar att problemen med 

ungdomarna var en produkt av förfallna områden som aldrig lyckades integrera sina invånare i en 

social gemenskap. Områden blev på så vis socialt desorganiserade och ungdomsgängen skapade 

värderingsgrunder som stod i strid med det övriga samhället. Shaw och McKay fann i sin studie 

att områden med låg kriminalitet ofta kännetecknades av konformitet och hög integration. I dessa 

områden bodde främst stabila medelklassfamiljer som delade samhällets värderingar och attityder. 

I områden med hög kriminalitet fann man motsatsen dvs. invånarna besatt splittrade värderingar 

och många kände press att slå tillbaka på samhället genom att begå illegala gärningar. 

Shaw och McKay i Ohlsson och Swärd (1994) fann vidare att det i förorter även fanns konforma 

och avvikande beteende sida vid sida. Ungdomar som utsätts för den här typen av värdesystem 

tvingas enligt Shaw och McKay, att välja sida och det naturliga är att de väljer de värden och 

normer som ligger närmast deras tidigare erfarenheter. 6 

En annan teori som kom att handla om kultur växte fram under 1950-talet och arbetades fram av 

Walter Miller (1958, 1975). Teorin handlar om kulturkonflikt där förklaringar till gängaktiviteten i 

slumområden studerades. 

 

Kulturkonfliktperspektiv 

I likhet med Shaw och McKay såg Miller problemen som en naturlig reaktion på de normer och 

värderingar som fanns i den lägre klassens kultur. Dock anser Miller att ungdomskriminalitet är 

orsakad av värderingar och normer som finns djupt förankrade i den lägre klassens kultur. 

Miller kom fram till att slumområden hade en avgränsad och stabil kulturell miljö där invånarna 

levde precis på gränsen till det övriga samhällets ekonomiska och sociala ordning. Framgång på 

legal väg för en individ från slumområden var enligt Miller begränsad, detta medförde att de sökte 
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framgång och status i sitt eget område och kultur. Män i slummen försökte enligt Miller att visa 

sig starka både fysiskt och psykiskt och utvecklade en tuff manlig identitet som på flera sätt gav 

status i ett gäng. 7 

 

Med tiden började perspektivet på desorganiseringen att tappa sitt förklaringsvärde. Anledningen 

till detta berodde på att den inte kunde lösa problemen som uppstod vid olika kulturer och 

värderingar i samhället. Den saknade en grundläggande och sammanhängande analys av 

samhällets olika kulturer samt analyser om hur förhållandet mellan de olika kulturerna var till den 

dominerande kulturen, dvs. det konventionella samhällets kultur. Den sociala desorganiseringen 

omformulerades till ”differentiell social organisering” och anknöts därmed till teorin om 

inlärning.8 

 

Differentiell Associations perspektiv 

Edwin H Sutherland (1939) i Ohlsson och Swärd (1994) utvecklade teorin om differentiell 

association i vilket teorin under 50 och 60-talet kom att dominera förklaringen till 

ungdomskriminalitet. Kriminalitet menar Sutherland är precis som att lära sig att skriva, räkna, 

prata och dylikt. Kriminalitet är inlärt och det lärs in i samvaro med andra. Sutherland i Ohlsson 

och Swärd (1994) menar att kriminalitet inte utvecklas bara om man bor i ett kriminellt område 

eller för att invånarna är kriminella. Kriminellt beteende lärs in i individens inre krets: familjen, 

bland vänner, och i kamratgäng. I sådana intima relationer utvecklas, förmedlas, kontrolleras ett 

kriminellt beteende. Den samvaro som finns med närstående individer och tillhörighet till 

kriminella grupper hjälper den kriminella individen att undvika inre som yttre social kontroll och 

rättfärdigar på så vis gruppens och individens värderingar.9 

 

Avvikande beteende perspektiv 

Under 50-talet började även de avvikande beteende teorierna få rejäla avstamp på den 

sociologiska teoribildningen om kriminalitet 

Avvikande beteende teorier kom som ett svar på desorganisationsteoriernas bristande förmåga att 

förklara det individuella beteendet som avvikande. 

Teorierna om avvikande beteende som skall redovisas här har alla sin utgångspunkt i Durkheims 

anomi teori. 
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8 ibid 
9
 Ohlsson & Swärd. (1994) 



11 

 

Varför en individ bryter mot normer beror, enligt avvikande beteendeteorier, på en bristande 

socialisation och integration i samhället. Individens närmiljö är den miljön som avgör om en 

individ hamnar i avvikelser eller inte. Familjen, gänget och bostadsområdet erbjuder alla en riklig 

tillgång av regler om hur individen skall bete sig, bli framgångsrik och klara sig i livet och i de 

flesta fallen var medlen för att nå målen legitima och förenliga med normerna i samhället. 

Problemet till avvikelse uppstår när medlemmar i samhället inte har tillgång till de lagliga medlen 

för att nå sina mål. En bristande förmåga hos föräldrar att försörja sina barn, dåliga bostäder, 

ringa skolutbildning och dålig hälsa begränsar vissa individers möjligheter till sina mål och 

individen kan utveckla illegitima medel för att nå de målen. 

 

Robert K Merton i Ohlson och Swärd (1994) utvecklade genom sin uppsats Social structure and 

Anomie (1938)  Durkheims anomi teori som han sedan kom att anpassa på det amerikanska 

samhället. 

Merton menar att anomi uppstår när kulturella mål t ex ”the American Dream” ekonomisk 

framgång, värderas högt i samhället och individen inte kan med de legitima medlen uppnå de 

förväntade målen. 

Mertons teori byggdes upp genom skillnaden mellan samhällets kulturella mål och de legitima 

möjligheter det finns för att uppnå de målen. 

Alla i ett samhälle har, enligt Merton i Ohlsson och Swärd (1994), dock inte tillgång till de 

legitima möjligheterna för att uppnå de kulturella målen. De som inte har tillgång till legitima 

möjligheter för att uppnå målen skapar fyra typer av avvikelse: 1) Innovation; när nya ofta illegitima 

medel används för att uppnå målen. 2) Ritualism; individen tar avstånd från alla målen genom att 

överbetona medlen. 3) Reträtt; uppstår när individen tar avstånd från både de kulturella målen och 

normer. 4) Revolt; individen vill ersätta de kulturella målen och medlen med ett annat system. 

Här kan ekonomisk och organiserad brottslighet, fusk m.m. utgöra exempel på innovation. Drog 

och alkoholmissbruk samt olika subkulturer kan visa på en reträtt. 

 

Alltså menar Merton i stora drag att målet att nå framgång, ofta materiell sådan, förespeglas till 

alla medborgare i ett samhälle, men att få tillgång till de legitima medlen för framgång är inte 

tillgängliga för alla. Detta skapar, menar Merton, att flertalet av de amerikanska medborgarna dvs. 

de lägre klasserna blir avvikare. I Mertons teori var det inte en avsaknad av normer som var 

orsaken till anomi, utan anomi berodde på ett icke samband mellan de mål samhället hade på 

individen och möjligheten att uppnå målen. 10 
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Någon som kom att försöka koppla anomi och den tidigare förklarade differentiella 

associationsteori var Albert K Cohen med sin studie Delinquent Boys – The Culture of the Gang 

(1955). 

Cohen i Ohlsson och Swärd (1994) hävdade att den kriminella subkulturen var en produkt av 

diverse konflikter mellan medelklass och arbetsklasskultur.  Ungdomar från arbetarklassen 

befinner sig i en skolmiljö tillsammans med medelklassen där de dominerande värderingarna 

bygger på medelklassens. Cohen menar att detta leder till att arbetarklassens ungdomar direkt 

utesluts i tävlan för medelklassens mål, därefter utvecklar i de sin frustration en kultur som står i 

strid med medelklassens kultur.  

Cohen i Ohlsson och Swärd (1994) menar att det för arbetarklasspojkar uppstod en anomisk 

situation i de medelklassdominerande skolsystemen. Ungdomarna valde p.g.a. detta att söka sig 

till kamrater i liknande situation och började så småningom utveckla en kultur som stod i öppen 

konflikt med medelklassens värden och normer. Vidare menar Cohen att när ungdomar hamnade 

i en sådan situation så associerade de sig med ungdomar som var likasinnade och erhöll en 

uppsättning av normer som behövdes för att sedan bryta med medelklassens kultur och på så vis 

vidare upprätthålla status i sina gäng. 

 

Ohlson och Swärd skriver att Cohen använde sig av både den interaktionistiska och anomiska 

teorin. Cohen utgick ifrån att omgivningen svarar på individens avvikelse genom att öppna både 

legitima och illegitima spår för henne, vilket i sin tur skulle förändra förutsättningar för anomi. 

Individen blottas för mer eller mindre möjligheter vilket är en fortsättande interaktionsprocess. 

Cohen i Ohlsson och Swärd (1994) menar att avvikelser är en process som sker i grupp och 

långsamt växer fram i olika sammanhang. Det finns inga övertagande av färdiga modeller som 

utvecklar avvikelse menar författarna.11  

 

Brittiskt subkulturperspektiv 

Det brittiska perspektivet på subkulturer kom att även den behandla teorier om slumområden, 

arbetarklassen och ungdomskulturer. 

Terence Morris i Ohlsson och Swärd (1994) gjorde en studie 1957 av Croydon en förort till 

London. Där studerades sambandet mellan geografiskt avgränsade områden och homogena 

kulturella värden. Morris fann där att de som var kriminella i huvudsak bodde i den delen som 
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var desorganiserad, slummen, eller i de nya bostadsområden som myndigheterna ”skyfflade” 

problemfamiljer i. Det Morris hade som slutsats var att bristande social kontroll av ungdomarnas 

fritid var orsaken till kriminalitet och inte bristande ansvar och kontroll hos föräldrarna. 

Brottsligheten speglade de olika klassernas geografiska spridning och socialisationsmönster.12 

 

Två andra forskare vid namn Willmotts och Downes i Ohlsson och Swärd (1994) fann precis 

som Morris att subkulturer bildas genom tonåringars uppror mot samhällens normer. 

Downes fann i en annan studie om en förort i London att ungdomars kriminella beteende inte 

bara berodde på bristande materiell tillgång och tillfällen till brott, utan även på en uteslutning 

från medelklassens dominerande strukturer som skola, arbete och fritid. Downes i Ohlsson och 

Swärd (1994) hävdade att klasspositionen hos ungdomar ofta styr dennes tillgång till utbildning 

och arbeten men även fritidsaktiviteter.13 

 

Stämplingsperspektiv 

Fram till slutet på 50-talet definierades sociala problem och avvikelse som brott mot samhällets 

regler och normer. Under 60-talet så började vissa forskare att se avvikelse och sociala problem 

som en fråga om vad som definieras som sociala problem och avvikelse. Här började alltså 

forskningens processer inrikta sig på vad som leder till att samhället och dess individer definierar 

vissa beteenden som avvikande. 

Stämplingsperspektivet växte fram och hade en social interaktionistisk inriktning där intresset 

lades på processer framför strukturer. 

Den centrala punkten i stämplingsteorin är att sociala problem och avvikande beteende definieras 

av samhället och vilken reaktion samhället ger på ett brott mot regler eller förväntningar. 

Edwin M Lemert i Ohlsson och Swärd (1994) anses vara den första som formulerade 

stämplingsperspektivet. Lemert grundar sin tes på förhållandet att avvikande beteende är något 

som definieras av den sociala reaktionen och att karaktären och frekvensen på avvikelse, i 

enlighet med den avvikandes roll, i stora grad är skapat av den sociala reaktionen. Lemert skiljer 

mellan två avvikelsetyper; primär och sekundär avvikelse. Den primära avvikelsen orsakas, enligt 

Lemert i Ohlsson och Swärd (1994) av normbrott men leder inte till några bestående 

beteendeförändringar i individens roll. Den sekundära avvikelsen är reaktionen, på den primära 

avvikelsen, från samhället som leder till att individer allt mer går in i rollen som avvikare och 
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börjar uppfatta sig själv som avvikare. 14 

Vi har här igenom en historisk tillbaka blick visat främst de amerikanska men även i viss mån de 

brittiska perspektiven på uppfattning om ungdomar i förorter. Tanken med denna beskrivning 

var att visa en bred historisk tidigare forskning som ändå finns inom begreppet ungdom. Det 

finns skillnader i den amerikanska och svenska samhällsstrukturen som inte kan relateras till vissa 

teoribildningar men detta är inte tanken att det ska göras utan tanken är att på något sätt bringa 

en bredare insikt om ungdomar i förorter rent generellt och vilka problem de kan ställas inför. 

Dessa verklighetsuppfattningar som framkommit de senaste 50-60 åren visar på att forskningen 

om ungdomar i förorter tagit olika vändningar genom dessa år. Dessa teorier kan hjälpa oss att 

relatera närmare till vårt ämne men även användas i en vidare analys. Teorin om mål och medel 

av Robert K Merton kan vara till nytta eftersom det möjligtvis kan tänkas att ungdomarna i 

Rosengård inte har några större medel till att uppnå sina mål. Eftersom de bor i Rosengård kan 

målen, p.g.a. låg socialekonomiskt kapital, vara svårare att uppnå och på så sätt används medel 

som är otillåtna enligt de svenska lagar och normer. Något som vi har med i vår studie är vad 

ungdomar gör på sin fritid och om det kan påverka hur de blir som människor, alltså om de blir 

laglydiga och konforma individer eller normbrytande. Studien om Subkulturperspektivet kan 

hjälpa oss och komma till användning i vår studie. Eftersom Rosengård är ett väldigt heterogent 

område med många människor från olika kulturer så är det enligt vår mening dock ett område 

som är homogent i sin heterogenitet. Skyfflas många likasinnade i ett område kan det då uppstå 

en bristande social kontroll av ungdomarna från andra aktörer än bara familjer. Ungdomarna i 

Rosengård kan tänkas tillhöra en arbetarklass med tanke på de kulturella värden och normer. 

Cohens teori om subkulturer tar upp konflikten mellan den dominerande medelklasskulturen och 

arbetarklasskulturen. Skolans normer är uppbyggda efter den svenska kulturen och kan på så sätt 

skapa konflikter mellan ungdomarna i Rosengård och medelklassen vilket i sin tur leder till att en 

egen kultur utvecklas en kultur som står i strid mot den nu dominanta kulturen, den svenska.  

Dessa teorier som tagits med i den tidigare forskningen är tunga avstamp i den sociologiska 

forskningen om ungdomar i förorten och tanken har varit att redovisa den för att på så sätt få en 

allmän kännedom om olika inriktningar i forskningen samt att problematisera vissa teorier och 

hur de kan användas för att förstå studien vi arbetar med. 
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2.2 Kulturalisering, strukturell diskriminering och Marginalisering 

 
Vid diverse konflikter mellan olika grupper i samhället uppstår ofta ordet etnicitet och kultur som 

en primär förklaring till de uppmärksammade konflikterna.  Ungdomar som har utlandsfödda 

föräldrar uppfattas allt som oftast kulturellt avvikande och omoraliska. När det talas om 

invandrare i diverse sammanhang uppstår det enligt oss ett ”vi och de” perspektiv som 

genomsyrar hela den sociala interaktionen mellan ”invandrare” och ”svenskar”. Tanken är att 

under denna rubrik frambringa och belysa urvalet av den tidigare forskningen kring bl.a. de 

kulturella konflikterna, den strukturella diskrimineringen och marginaliseringen för att i vidare 

perspektiv förstå hur det kan påverka invandrade ungdomars identitet.  

 

Alexandra Ålund (2002) skriver att Sverige i allt större drag blivit ett segregerat samhälle med alla 

de sociala problem som det innebär. 

Diskrimineringen av invandrade svenska medborgare och deras barn har blivit allt påtagligare 

genom att människor med invandrarbakgrund ofta maskeras med kulturella stereotyper. Allt fler 

människor har under senare år invandrat till Sverige och begreppet mångkulturalismen har under 

samma tid utvecklats. I takt med detta har infödda ”svenskar” börjat skapa föreställningar om vad 

som är svenskt och normalt vilket skapat en bild av ”de andra” som kulturellt annorlunda och 

icke svenskar. 

Kulturen har här utvecklats till något oföränderligt och statiskt vilket påverkat den diskursiva 

konstruktionen av invandrare och lett till en diskriminerande måttstock.15 

Fredrik Hertzberg skriver i ”bortom etnicitet” (2006) del två, där han hänvisar till Ålund (1997), att 

termen kultur kommit att ”institutionaliseras” och blivit ett nyckelbegrepp i institutionsvärlden 

som förvaltar de etniska relationerna. De sociala problemen har därmed kommit att 

kulturaliseras.16 

 

”Problem som i realiteten snarast är förbundna med social ojämlikhet kulturaliseras… dvs. förstås i snävt etniska 

och kulturella termer. ”Annorlunda kulturer förstås som den grundläggande orsaker till alla problem som 

förknippas med invandrare, flyktingar och etniska minoriteter. Men kulturaliseringen döljer den sociala 

verklighetens reella åtskillnader och problem.”17 

 

Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2005) skriver i rapporten ”Kulturbegreppets användningar och 
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sociala betydelser” om hur kulturbegreppet används.  

De relationer som uppstår mellan ”invandrare” och ”svenskar” beskrivs, problematiseras och 

förklaras regelbundet i termer av kultur. Denna problematisering och förklaring i termer av kultur 

sker, enligt Pripp och Öhlander, inte när ”svenskar” interagerar med varandra.18  

 

Enligt Massoud Kamali (2005) är ”svenskhet” en position som är omöjlig att nå för ”de andra” 

dvs. invandrare. Invandrarna utformas som en spegelbild av svenskar och varje definition om hur 

”svenskar” är innehåller därmed en outtalad berättelse om hur de andra är. Alltså behöver 

svenskheten en antites för förverkligandet av sig själv som ett överlägset ”vi”. Kamali menar att 

invandrarfödda individer diskrimineras både på en individuell samt strukturell nivå. Strukturell 

diskriminering legitimerar och normaliserar enligt Kamali en indirekt form av negativ 

särbehandling av ”de andra”. Majoritetssamhället har en större maktposition i samhällets 

makstrukturer i vilket de reproducerar en dominans av makt gentemot en annan grupp, alltså 

invandrarna. Det här skapar enligt författaren processer som leder till att minoritetsgrupper 

underkastar sig och socialt samt politiskt konstrueras och reproduceras.19  

Exempel på strukturell diskriminering skulle kunna hämtas från Katarina Mattson (2005) som 

hänvisar till Hertzberg (2000) och menar på att svenskheten fått nya verkningar på 

arbetsmarknaden. Där har den normativa ”svenskheten” varit en utgångspunkt i 

arbetsförmedlarnas bemötande av ungdomar vilket skapat en marginalisering från arbeten.20 

Ålund (1997) håller med Mattson(2005) och säger att invandrarna präglats av en bild som 

hopplösa, lågutbildade och misslyckade. Uppfattningen om invandrarnas sociala och kulturella 

arv har gjort att invandrarna på sin höjd kan göra karriär som hantverkare.21 

 

Även Monica Axelsson (1999) lyfter fram den strukturella diskrimineringen som hon menar på 

byggs upp inom utbildningsväsendet genom att den behåller de kulturella stereotypa bilderna av 

invandrar ungdomar. Axelsson hänvisar även till teorin om kulturella konflikter. Teorin visar att 

anledningen till att invandrade ungdomar inte når större framgångar i skolan beror på invandrar 

ungdomars tvåspråkighet och föräldrarnas bristande engagemang.22  
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Att diskriminering och kulturalisering försiggått och än idag försiggår i vårt samhälle är för de 

flesta välkänt. Detta avsnitt visar enligt forskning att de finns en kulturalisering och 

diskriminering av invandrade ungdomar. Det Monica Axelsson lyfter fram om 

utbildningsväsendet och den strukturella diskrimineringen som sker där kan vara nått som även 

sker i skolor som ungdomar i Rosengård går i. Den stereotypa bilden av invandrarungdomar 

ligger kvar i utbildningsväsendet och kan som Axelsson samt Cohen som vi presenterat i den 

tidigare forskningen skapa kulturella konflikter. Det kan vidare innebära att ungdomarna från 

Rosengård inte lyckas undgå konflikterna utan dras in i de och förlorar grunder för att lyckas i 

livet. 

 

2.3 Integrering eller avskärmning från det svenska samhället 

Vi har i den ovan ställda rubriken tagit fram tidigare forskning kring hur invandrare strukturellt 

diskrimineras, marginaliseras och ”kulturaliseras” från det stora samhället. Detta kan enligt oss 

vara en aspekt till varför vissa ungdomar inte integreras in i samhälle. Ungdomarna lever i en 

värld som stigmatiserar, diskriminerar och marginaliserar. De blir oönskade både på 

arbetsmarknaden och oförstådda i skolan.  

 

Ungdomar som växer upp i förorter delar i många avseenden liknande sociala villkor präglade av 

kulturell marginalisering, stigmatisering och diskriminering. Varför vissa blir framgångsrika och 

andra inte beror enligt Ålund (1997) på de individuella livserfarenheter och livsvillkor. 

Den kulturella och sociala bestämmelsen spelar, enligt Ålund, en liten roll i ungdomarnas 

utveckling. En dotter till en akademiskt utbildad och invandrad mamma kan bli akademiker själv 

men det kan även en dotter till en lågutbildad invandrad arbeterska. 

Ålund menar alltså att de vardagliga erfarenheterna och möten med olika människor, föräldrar, 

kompisar, fältassistenter, lärare flätas in och speglar ungdomarnas uppfattning om sig själva och 

andra. Ungdomarna bär på viktiga betydelser som påverkar ungdomarna, deras självbild, 

ambitioner samt deras gemensamma relationer. Det som Ålund tar upp kan ungdomar i 

Rosengård tänkas genomgå. Här har vi en infallsvinkel som vi tänkt belysa i vår uppsats om just 

varför ungdomarna i Rosengård blir som de blir, deras sociala och kulturella bestämmelser tror vi 

inte spelar någon större roll utan det är interaktionen med andra så som familj, vänner och 

konventionella medborgare som skapar deras självbild och ambitioner.  

 

I Boken Bortom etnicitet (2006) i kapitel ”Upplösningen av bostadssegregationens paradoxer” av 

Susanne Urban hänvisar författaren till Ålund (1985) som ställer sig frågan varför vissa 
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invandrargrupper och ungdomar vidmakthåller etnicitet som skyddsmur till det omgivna 

samhället och varför andra öppnar sig för en kommunikation och ett närmande till det omgivna 

samhället. 

Ålunds slutsats, som Urban (2006) refererar till, beror först och främst på hur de nyanlända 

invandrarna tas emot i det nya landet och deras bakgrund. Det är deras underläge i Sverige som 

leder till olika former av försvar, etniska minoritetsgruppers sammanhållning präglas ju av 

anpassning och överlevnadsstrategi. Alltså menar författaren här då hon refererar till Ålund att 

skyddsmur kan betyda två saker, det ena är, en förstärkning av olika former av traditionellt 

beteende baserat på utvecklingen i hemlandets förankrade normer. Det andra är att det också kan 

betyda en plattform för kommunikation utåt och för en protest mot de otillfredsställda villkoren i 

det nya invandringslandet.23  

Eldering och Knorth (1998) är inne på samma bana och menar på att vissa familjer tenderar att 

förstärka de traditionella familjevärden och på så sätt utgöra en så kallad skyddsmur gentemot det 

övriga samhället. 

 

2.4  Invandrarungdomen i svenska förorter: Identitet, familjerelationer och 

kompisgäng 

Ålund (1997) skriver att ungdomar som bor i förorten ofta framställs som de främmande och 

utestängs från samhället. Detta kan komma att enligt Ålund frambringa ett skapande av 

subkulturer. Subkulturer formar i sin tur ungdomars identitet och förankring i en hård 

stigmatiserande och uteslutande värld. 24  

Varför blir då vissa ungdomar, i vårt fall, från förorten Rosengård som de blir? 

Nader Ahmadi(2003) är en av flera författare som specificerat sig en hel del kring frågan om 

invandrarungdomars identitet i antologin ungdom kulturmöten, identitet. Fereshen, Ahmadi och 

Lewin menar i kapitlet ”Sexualitet och heder” i Ungdom, kulturmöten, identitet (2003) att en fråga 

som sällan diskuteras är den så kallade ”kulturella schizofrenin”, dvs. som invandrarungdomar i 

segregerade områden upplever i vardagen i form av skillnader mellan hemmets och samhällets 

kulturer.25 

De utsatta ungdomars situation beror delvis på familjen men även på samhället i övrigt. Ahmadi 

(2003) menar i kapitlet ”Om jaguppfattningens betydelse för tolkningen av sociala normer” i 

Ungdom, kulturmöten, identitet att när samhället diskriminerar, isolerar och skapar 

                                                
23 Urban, S. (2006) 
24 Ålund, A. (1997) 
25 Ahmadi & Lewin, B (2003) 
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invandrarfientlighet så skapar det motstånd hos ungdomarna, att inte bry sig om samhällets 

normer, eller att motarbeta dem och bryta mot dem. Dessa ungdomar känner sig ”oälskade” och 

ovälkomna i det nya landet, men det handlar inte bara om samhället.26 Det är något vi tänkt 

belysa i vår uppsats lite närmare. Eftersom, som författaren nämner, samhället diskriminerar och 

isolerar ungdomarna från förorter i vårt fall Rosengård, kan ungdomarna tänkas känna sig 

ovälkomna och oälskade och på så sätt formas till att bli något som inte förespråkas i det 

konventionella samhället.  

  

Enligt Riyadh Al- Baldawi (2003) har föräldrarna mycket att säga till om. I kapitlet ”migration och 

familjestruktur” i Ungdom, kulturmöten, identitet menar Al-Baldawi att det som stänger in många 

familjer och framför allt ungdomar från samhället är patriarkatet som utövas i familjerna. Många 

familjer kommer från patriarkaliska samhällen, där fadern i familjen har den styrande rollen och 

där han bestämmer kring familjens levnadsstandard. Problemen uppstår då dessa familjer 

emigrerar till ett samhälle som det svenska, som följer en annan modell av familjestruktur. I 

Sverige härskar för det mesta jämställdhet makarna emellan, och större respekt för barnets 

rättigheter. Detta leder till att familjerna väljer att flytta ut i t.ex. invandrartätat områden där den 

patriarkaliska familjestrukturen är mer accepterade och enklare att utöva.27 Enligt Al- Baldawi 

bleknar den här typen av familjestruktur med tiden, ju längre man befinner sig i Sverige desto mer 

bleknar patriarkatet. Detta beror på tre orsaker enligt Al- Baldawi, det första är att barnen har 

större möjligheter till integration i samhället, genom skolan osv. Detta för in nya värderingar i 

barnet som strider emot den patriarkaliska modellen. Den andra orsaken bygger på föräldrarnas 

beroende av barnen i samband med de svenska myndigheterna. Detta beror på att föräldrarna 

ofta är mindre integrerade och behöver barnen hjälp vid kontak med olika myndigheter. I det här 

fallet försvagas patriarkatet ytterligare med tanken på att fadern borde vara den som agerar 

familjens ärende utåt. Den tredje och sista orsaken är familjens kvinnor, kvinnor är ofta mer 

sociala än sina män och knyter till sig mer kontakter utanför hemmet vilket leder till större 

möjligheter till integration.28 Detta kan leda till att kvinnan med tiden frigörs mer från de 

begränsningar som den patriarkatiska modellen utsätter henne för.  

Den här familjestrukturen hindrar familjemedlemmarna inte minst ungdomarna i familjen att 

komma utåt, och anknyta till det konventionella samhällets normer. I flera fall har 

invandrarungdomar råkat illa ut från familjens sida då de försökt individualisera sig, och komma 

                                                
26 Ahmadi, N (2003) 
27 Al- Baldawi, R (2003) 
28 Al- Baldawi, R (2003) 
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loss från familjens värderingar. Fadime är ett sådant fall, hon blev mördad på grund av att hon 

gick emot sin familjs normer och flyttade ihop med en pojkvän som inte var accepterad av 

familjen. I Rosengård kan det tänkas att det finns ungdomar som ingår i sådana familjestrukturer 

som hindrar de att komma ut och anknyta sig till det konventionella samhällets normer. Om en 

förälder hindrar sitt barn från att anamma de svenska värderingar och normer kan barnet 

avskärmas från det konventionella samhället och på så sätt skapa normer som inte är förenliga 

med det konventionella samhället. Detta är något vi kommer att analysera i vår uppsats om 

familjerelationer och hur det kan tänkas påverka ungdomarna. 

 

Bortsett från den här typen av invandrarfamiljer så finns det två typer till som Al- Baldawi 

beskriver i sitt kapitel, den första typen består av integrerade familjer. Dessa familjer balanserar 

mellan hemlandets och familjens värderingar och normer samt det nya samhällets värderingar och 

normer. I de här familjerna anpassar sig båda föräldrarna till det nya samhället samtidigt som de 

behåller kontakten med andra landsmän och hemlandet. Här har ofta föräldrarna utbildning och 

större möjligheter till ett arbete vilket leder till större möjligheter till integration, men det kanske 

viktigaste av allt här är att man har ett bättre samspel inom familjen och man är mer öppen 

gentemot barnen, barnen får större frihet och möjligheter att tänka utanför familjens normer, dvs. 

mer utåt det svenska samhället.29 

Den andra typen som Al- Baldawi beskriver består av assimilerade familjer, dessa familjer har 

brutit helt med sin kultur och strävar efter ett familjemönster som dominerar i det nya samhället. 

Dessa familjer hamnar ofta i en så kallad ”dubbel isolering”, eftersom de varken accepteras helt 

fullt ut av de infödda människorna, eller finner någon trygghet hos sina landsmän. Här påverkas 

alla familjemedlemmarna negativt, situationen utsätter familjemedlemmarna för psykisk 

belastning som många gånger leder till inre konflikter.30 Det som författaren lyfter fram kommer 

vi att använda i vår uppsats mer ingående då vi vill se om ungdomarna i Rosengård ingår i diverse 

nämnda familjestrukturer och hur dessa familjestrukturer påverkat de.  

 

I artikeln marginalization of immigrant youth and risk factors in their everyday lives: The European experience 

visar författarna Eldering och Knorth (1998) ett liknande forskningsresultat som Ahmadi berör 

gällande invandrade familjer och de inre konflikter som riskerar att uppstå. I artikeln visar 

författarna upp olika risk faktorer i familjen som kan marginalisera ungdomarna. Den ena är 

familjestrukturen och det andra interaktionen inom familjen.  

                                                
29 Al- Baldawi, R (2003) 
30 Al- Baldawi, R (2003) 
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Familjer med traditionella strukturer dvs. med fadern som auktoritär och familjer med en 

transnationell struktur skilde sig åt i studien genom att det uppstod fler konflikter inom familjen 

med den traditionella strukturen. Barn i sådana familjer uppvisade störst konflikt med deras fäder 

och ett antal av de rymde även hemifrån, det saknades även en emotionell respons från fäder till 

barnen i sådana familjer och detta kunde skapa en ännu större marginalisering. En anledning till 

varför detta skedde i familjer med en traditionell familjeuppsättning berodde på en rädsla från 

familjen om att deras barn skulle ta till sig andra kulturella värden och bli främmande för sin egen 

familj och kultur.31 

 

Masoud Kamali(1999) lyfter fram familjens inverkan på invandrarungdomar i boken Varken familj 

eller samhället på liknande vis som Eldering och Knorth(1998), men inriktar sig mer på 

normöverföring. Kamali(1999) menar att när föräldrarna hamnar utanför det svenska systemet, 

dvs. utanför arbetsmarknaden den sociala gemenskapen och det politiska systemet, så finns det 

en risk att barnen dras med. Föräldrarna utvecklar en negativ och kritisk inställning till samhället, 

vilket lätt överförs på deras barn. I det här fallet håller föräldrarna starkt vid sina rötter och sitt 

ursprung medan deras barn, ungdomarna identifierar sig med området de bor i. Deras ”horisont 

krymper och begränsas till den lokala umgängeskretsen”. 32 

 

Författarinnan Margaretha Rolfson(1994) och hennes undersökning av Rosengårds ungdomar 

visar på ett lite annorlunda resultat jämfört med Kamali(1999). Hon menar att kompisars normer 

och värderingar väger mer än föräldrarnas. Anledningen till följande beror på att ungdomarna 

delar på erfarenheter, upplevelser, spänning, intressen och med detta attityder och åsikter i utbyte 

mot trygghetskänslan som finns i ett kompisgäng. En av Rolfsons slutsatser är att sociala normer 

inte fungerar bland kompisar och inom kompismiljön, dvs. utanför det egna hemmet, i skolan 

och på fritiden.33 

 

I Maria Borgströms (1998) studie Att vara mitt emellan hävdar författaren att trygghet är något 

väldigt viktigt för ungdomar som växer upp i förorten. 

Borgström menar vidare att dessa ungdomar hela tiden söker trygghet för att klara av sin 

situation. Borgström beskriver hur dessa ungdomar alltid varit ”synliga” för majoritetssamhället, 

men ur ett negativt perspektiv. Att få en etikett som ”svartskalle”, att ständigt påminnas om att 

man inte är en del av det svenska samhället, att bli påmind om sin svenska som inte duger osv. får 

                                                
31 Eldering, L & Knorth, E. (1998) 
32 Kamali, M. (1999) 
33

 Rolfson, M. (1994) 
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dessa ungdomar att känna sig annorlunda och segregerade. Därför blir tryggheten viktigt för dem, 

och den finner de i familjen, där det kan koppla bort allt och koppla av, som en av ungdomarna i 

Borgströms undersökning beskriver det. Kompisarna som blir som en oas dit man kan bege sig 

för att få stöd när de yttre omständigheterna utgör ett hot, samt i vissa fall skolan och lärarna.34 

Borgström (1998) lyfter fram att ungdomarnas syfte är att bli accepterade av ”den andre”, de 

försöker t.ex. att sudda ut drag som tyder på att de kommer från förorten, och talar på ett 

speciellt vis, men det ständiga påpekandet kring det som är annorlunda segregerar dem i stället. 

Det som Borgström (1998) kommer fram till slut är att ungdomarna i hennes undersökning 

ansluter sig till grupper som ”latinos”, ”chilenare” eller ”invandrargrupper”, eftersom de endå 

inte accepteras som svenskar. Det svenska samhället vill inte se dem som svenskar, även om de är 

födda här och har medborgarskap, eller talar svenska utan brytning. Det är alltid något som 

utmärker dem, och som gör att de ser att ”den andre” uppfattar dem som annorlunda. 

Avslutningsvis menar Borgström (1998) att ungdomarna har utvecklat sin sociokulturella identitet 

utifrån två världar, familjens och det svenska samhällets. Några av ungdomarna vet hur de kan 

relatera till det, och känner sig lugna medan andra fortsätter sitt sökande efter en identitet.35 Det 

Borgström lyfter fram kan tänkas även ungdomarna i Rosengård bli utsatta för. Det som vi 

främst vill belysa är att när ungdomar ständigt avskärmas från det konventionella samhället så 

skapar det en avskärmning gentemot de svenska normerna, vilket kan leda till att banden 

försvagas. Detta kan i sin tur leda till att en kille eller tjej från Rosengård begår kriminallitet 

eftersom de inte känner att den skadar ”sitt” samhälle utan ”den andres” samhälle. 

 

Språkkunskaper är ett omtalat ämne när det gäller invandrarungdomar, speciellt ungdomar i de 

utsatta områdena. I antologin Utanförskap och gemenskap (2004) kapitel ”Shaima blev bra på 

svenska när hon fick hjälp på arabiska” skriver Ljunghill om invandrarungdomars 

språkkunskaper, och framför allt om ungdomar som kommer till Sverige i en ganska sen ålder, 

dvs. framför allt i tonåren. Hon menar att dessa ungdomar har svårast att lära sig språket, och 

därmed lyckas få godkända betyg i skolan. Lösningen till problemet handlar om att ungdomar ska 

få stödundervisning, i läxläsning och liknanden. Undervisningen ska föras på det egna 

hemspråket parallellt med svenskan. Det här resulterar i en bredare kunskap i de båda språken 

och samtidigt som de förbättrar sina ämneskunskaper stärks deras kunskaper i det svenska 

språket.36 

 

                                                
34 Borgström, M (1998) 
35 Borgström, M. (1998) 
36

 Ljunghill, L F. (2004) 
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Ungdomarna i Rosengård har oftast föräldrar som innehar en annan etnisk bakgrund än den 

svenska. Precis som AL Badawi nämner i sin forskning om ungdomar och deras familjer kan 

familjestrukturerna skilja sig från de svenska och på så sätt hindra en anpassning till det svenska 

samhället för ungdomarna. Den dubbla identiteten som Borgström talar om visar på att 

ungdomar med föräldrar från andra etniska kulturer har en identitetsproblematik som skiljer sig 

än vad andra svenska ungdomar har.  

Den forskning som vi tagit med i denna studie kan hjälpa oss i vår analys om ungdomar i 

förorten Rosengård dels genom att föra analysen i ett bredare perspektiv och dels genom att 

hjälpa oss att förstå bakgrunden till vårt ämne.  
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3. TEORETISKA RAMAR 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra teoretiska ramar som vi kommer att använda oss av vid vår analys 

av det insamlade empiriska material. Även den tidigare forskningen fungerar ju som en teoretisk ram i studien 

dock vill vi här lyfta fram de teoretiska ramar som studien främst kommer att bygga på. I detta kapitel kommer 

vi att presentera den sociala kontroll teorin som bygger på sociala band av Travis Hirschi vi kommer även bringa 

fram identitetsteorin utifrån olika perspektiv samt Bourdies kapitalteori. 

 

 
3.1 Social Kontroll 

 
“Vi är moraliska varelser under förutsättning att vi är sociala varelser.” (Durkheim Moral Education 
1961:64).  

 
Vi är alltså moraliska varelser så länge vi internaliserat samhällets normer. Normer som delas av 

samhällets medlemmar. Att bryta mot en norm är att agera i motsats till önskningar och 

förväntningar från andra. Vad händer om man växer upp i ett område där de styrande normerna 

inte alltid kommer fram på bästa vis? Den här teorin kommer att hjälpa oss att närmare förstå 

ungdomarna i Rosengård, hur de hanterar samhällets styrande normer och vilka konsekvenser de 

får om de hamnar utanför dessa.  

 

 Travis Hirschi (1967) kom att utveckla en teori som blev väldigt inflytelserik i förståelsen om 

människors avvikande handlingar. Hirschi talar i enlighet med Durkheim, från vilken perspektivet 

bygger på, att social integration och starka band till samhället får individen att följa normer och 

regler som uppställs av samhället. 

Hirschis teori om sociala band tillhör kontroll teorierna, den frågar sig inte varför vissa 

människor blir avvikande, utan här frågar man sig istället vad det är som gör att människor inte 

avviker och vilka faktorer som bidrar till det. 

Hirschis teori är en social kontroll teori som bygger på begreppet sociala band och som förklarar 

varför vissa människor anpassar sig till det etablerade samhällslivet. 

 

Hirschis sociala band teori består av fyra punkter som är centrala till att förklara varför vissa 

människor inte begår brott; 1) Attachment. Den psykiska och emotionella kopplingen till andra 

människor och grupper och hur mottagliga vi är för deras uppfattningar och känslor. Ju närmare 

vi står människor som lever ett etablerat liv desto mindre risk och större svårighet till utveckling 
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av brottslighet. 2) Commitment. Vilket rationellt innehåll de sociala banden har. Vi ställer här för 

och nackdelar med brottslighet gentemot varandra. Om vi exempelvis investerat i utbildning, 

bostad, familjeliv etc. så sätter vi mycket på spel genom brottslighet. 3) Involvment. Deltagande i 

konventionella och legitima verksamheter. Vid sidan av arbetet och skolan så är vi också med i 

fritidsaktiviteter som exempelvis teater, idrott etc. vilket skapar mindre tid till brottslighet. 4) 

Belief. Tro på konventionella normer och värderingar är viktiga. Om man inte tror på och ger den 

dominerande maktstrukturen legitimitet så lösgörs man från de sociala banden och kan då begå 

brott.37 

Hirschis punkter i denna teori beskriver i stora drag områden som vi undersöker i vår uppsats, 

därför kommer vi förmodligen utifrån dessa enklare kunna beskriva vår undersökning och 

därmed få en bättre struktur i resultatet som kommer fram bland våra ungdomar. 

 

Hirschi tar vidare upp anledningen till varför vissa barn blir mer avvikande än andra. Hirschi 

menar att barns respekt för föräldrarnas moral är väldigt viktigt för att inte begå kriminella 

handlingar. Om ett barn har en hög anknytning till föräldrarna så skapar detta en överföring av 

normer och ideal till barnets beteende. Kontroll över barnet är även det viktigt för att barnet inte 

skall avvika alltså om föräldrarna vet vem barnet umgås med och hur stor tid det spenderas 

mellan föräldrarna och barnen. Ju mer föräldrarna vet desto mindre risk för brott. Ju mer 

föräldrar spenderar tid med sina barn desto större sannolikhet att barnet frågar om deras åsikt 

innan de gör något. 

Hirschi tar vidare upp barns anknytning till okonventionella föräldrar och menar på att om 

föräldrarna har normer som skiljer sig från samhällets normer finns det en risk för barnen att de 

blir avvikande. Hirschi menar dock att föräldrar med lågstatus kräver respekt och har 

känslomässiga band till sina barn precis som högstatus föräldrar men ”modellen” från exempelvis 

medelklassen är närmare det konventionella beteendet.38 

Ungdomar i Rosengård kanske har starka sociala band till sina föräldrar, men en hög anpassning 

till dessa föräldrar kanske bidrar till att ungdomarna stärker anslutningen till den kultur 

föräldrarna kommer ifrån, och inte anpassningen till den svenska kulturen. Alltså blir situationen 

här genast lite mer komplicerad, därför hoppas vi med hjälp av den här teorin och vår 

undersökning kunna hitta mönster som visar vilken sorts kontakt med föräldrar det krävs för att 

ungdomar inte skall avvika, och även vilken sorts kontakt som leder till en högre integration. 

                                                
37 Hirschi, T. (1967) 
38

 ibid 
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Graden av integration till skolan är viktigt i för förståelsen av barn som avviker. Om respekt 

saknas gentemot föräldrarna så sprids denna respektlöshet gentemot andra vuxna auktoriteter 

och institutioner. Skolan är en sådan institution och den fungerar som en sekundär 

socialisationsguide till barn. Om barn inte tycker om skolan eller visar en stor skoltrötthet finns 

det en större risk för avvikelse. Barn investerar inte i utbildning vilket gör de mindre mottaggliga 

för samhället normer. Anslutningen till skolan är låg och därmed uppstår det en större risk för 

brott. 

 Hirschi menar också att ju högre anknytning barnet har till kamrater som är avvikande desto 

mindre anknytning till föräldrar och därmed en större risk för brott.  En annan viktig aspekt är 

fritidsaktiviteter. Om barn är anslutna till några fritidsaktiviteter som t ex idrott blir risken för 

avvikelse lägre då tiden eller för den delen orken inte räcker till för brott. Förhåller sig barn inte 

till fritidsaktiviteter utan bara ”hänger” med kamrater kan risken för brott öka. 39 

Hirschis teori beskriver de utsatta ungdomars situation väldigt enkelt, men det vi kommer att 

försöka lyfta fram i vår undersökning är om det verkligen är så svart på vitt? T.ex. hör respekten 

hos föräldrarna och övriga vuxna ihop, eller lyckas våra ungdomar hålla isär detta?  

I en vidare bemärkelse är vi intresserade av faktorer som skolgång och fritidsaktiviteter. Vår 

erfarenhet säger oss att dessa två är väldigt viktiga och avgörande i ungdomars utveckling, vi 

kommer att ta hjälp av Hirschis tankesätt för att utveckla våra tankar kring just ämnen som dessa 

två. 

 

 

3.2  Identiteter 

Hur en individ uppfattar och ser sig själv är en beteckning för begreppet de flesta kallar för 

identitet. Enligt Gunnar Alsmark (1997) skapas identitet genom olika individers sociala 

interaktion med varandra vilket gör den både bunden och föränderlig i sin karaktär. Detta gör så 

människor kan inneha känslan av att känna gemenskap till någon grupp och finna sin individuella 

plats 

Alsmark menar vidare att människor i sin interaktion med andra har sociala identiteter som 

skapas av exempelvis ålder, kön, etnicitet m.m. De sociala identiteterna som individen därmed får 

påverkar individen till att i vissa fall lägga större vikt vid vissa aspekter av den sociala identiteten 

och på så vis kan en gemenskap till en annan grupp växa fram likaså en avskiljning från andra 

grupper.40  

                                                
39 ibid 
40
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Erving Goffman (1972) framställer i sin bok Stigma – den avvikandes roll och identitet bl.a. om 

individernas interaktion och dess oundvikliga begär att kategorisera och fastställa andra 

människors sociala identiteter. 

Goffman framför att en individ kan tilldelas två olika sociala identiteter, virtuell och faktiskt 

identitet. Den virtuella identiteten kännetecknas av omgivningens förutfattade meningar om de 

egenskaper personen innehar medan den faktiska identiteten kännetecknar de egentliga 

egenskaperna en person själv tycker att denne besitter.41 

I likhet med Alsmark och Goffman talar invandraringsforskaren Charles Westin (1973) om en 

identitetsproblematik som kan uppstå för invandrare. Westin menar att om en invandrare ser sig 

själv som en invandrare så har denne tillägnat sig de andras syn på honom/henne. När detta sker 

så har individen, alltså invandraren, förnekat viktiga aspekter i sin jag föreställning som denne 

tidigare hade och därmed anammat sig nya aspekter med den roll som andra har tilldelat 

honom.42  

Ungdomarna i Rosengård handskas med många identiteter samtidigt, ofta sin invandraridentitet i 

samband med den nya så kallade svenska identiteten, därefter identiteten de innehar i familjen i 

samband med den de infinner sig bland kamraterna osv. Vilken identitet blir den ledande och den 

starka bland ungdomarna är svårt att avgöra, men dessa identitetsteorier ska hjälpa oss att försöka 

förstå identitetsproblematiken. 

 

En annan författare vid namn Lennart Grosin (1973) i Borgström (1998) Att vara mitt emellan tar 

upp identitetsproblematiken ur ett annorlunda perspektiv. Grosin menar att invandrare ofta 

utvecklar en dubbelidentitet i det nya landet med en känsla om ett tillhörande både till det nya 

landet samt ursprungslandet. Detta kan skapa en känsla av ambivalens i personens 

identitetsutveckling eftersom invandraren ofta har en önskan om att integreras i det nya landet 

men samtidigt en önskan om att behålla en del av den kultur som man har med sig från 

ursprungslandet. De invandrare som faller in i denna typ av identitetssituation utvecklar ofta en 

dubbel identitet och hur den dubbla identiteten upplevs beror på individens hantering av 

situationen.43 

Maria Borgströms (1998) lyfter fram identitetsproblematiken som Grosin talar om och hur 

ungdomar med utlandsfödda föräldrar i Sverige kan uppfatta villkoren för sin sociokulturella 

identitetsutveckling. Borgström menar att ungdomar till invandrare som lever i den dubbla 
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identiteten i viss ålder och period i livet påbörjar sitt identitetssökande, det uppstår en vilja att 

kategoriseras in i en viss grupp och etnicitet, att få en bild av vem man är.  

I Borgströms (1998) undersökning om de spansktalande ungdomar och vilken identitet de 

tillskrevs visar Borgström att spansktalande ungdomarna antingen tillskrevs den latinamerikanska 

identiteten(som innefattar alla spansktalande, chilenare argentinare osv.) eller den chilenska osv. 

Med andra ord tillskrevs de aldrig den svenska identiteten. Enligt Borgström beror detta på att i 

Sverige råder det ”blodets lag” eller föräldrarnas identitet, så även om barnet föds i Sverige så 

tillskrivs han eller hon mammans och pappans nationalitet.  Borgström hävdar att detta leder till 

förvirring bland ungdomar som föds i Sverige, de förstår inte varför de inte uppfattas som 

svenskar när de har svensk medborgarskap och är födda här. Eftersom situationen är sådan att 

ungdomar tillskrivs sina rötters identitet så väljer många att kallas för ”chilenare” osv. De väljer 

helt enkelt bort den svenska identiteten eftersom det svenska samhället ändå inte acceptera 

honom eller henne som svensk.44 När ungdomar känner att de inte tillhör det svenska samhället, 

på grund av deras annorlunda utseende eller för att de inte uppfyller kraven som 

majoritetssamhället ställer på dem, så utvecklar de en identitet utifrån båda kulturerna, precis som 

Grosin talar om när han talar om invandrarens dubbla identitet. Vidare skriver och menar 

Borgström att de ungdomar som har utvecklat dubbel identitet kan som ovan nämnt uppleva en 

form av identitetsproblematik vilket kan skapa problem i individens upplevda personlighet. 

Denna problematik i individens delade personlighet kan enligt Borgström undvikas om de 

kulturer eller språk som individen delar liknar varandra.45 

Forskaren Irene Molina (2006) berör även hon aspekten på förortsungdomars identiteter och 

skapande av dem. Molina menar att platser har en avgörande roll i ungdomskulturerna och om 

platsen är en förort vilket är verklighet för många ungdomar med invandrarbakgrund är 

utmaningen att skapa alternativa identiteter mot samhället ännu större. Dessa platsbundna 

ungdomar skapar motståndsidentiteter mot ett samhälle som diskriminerar dem. De 

diskrimineras för att vara ungdomar, för att de har en ”onormal” etnisk tillhörighet och för att de 

är på platser som är farliga och stigmatiserade.46  

 

Denna identitetsproblematik och identitetssökandet som Borgström i samband med andra tar 

upp ligger i nära forskning med just sådant som vi kommer lyfta fram. Den dubbla identiteten är 

ett stort problem bland många invandrarungdomar och alla hanterar dessa olika, men vilka 

faktorer som leder till att ungdomarna väljer den ena eller den andra sidan återstår att se. Vi tror 
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att Borgström kommer vara till god hjälp just i frågan kring identitetsproblematiken bland våra 

ungdomar, framför allt i delar där ungdomarna kanske avsäger sig en viss identitet. Beror detta på 

resultatet som Borgström lyfter fram? eller ligger andra faktorer bakom visar sig sen. Men 

Borgström lyfter helt klart fram delar som vi kan se liknelser och samband med Rosengård och 

dess invånare.    

 

3.3 Habitus och Utbildning 

En grundläggande tanke i Bourdieus teori om ”habitus” handlar om att individens handlingar 

alltid är sociala och kollektiva i sin karaktär. När en individ vistas och deltar i olika sociala miljöer 

så tillskriver hon sig olika sätt att förhålla sig. En människa lever och möter många olika sociala 

miljöer under sitt liv, hur hon agerar och förhåller sig till dessa brukar formas av de skilda 

erfarenheter hon fått i olika miljöer under sin levnadsbana. Det är detta som Bourdieu kallar för 

habitus, individen tillskriver sig i det här fallet ett habitus. Vissa sociala miljöer formar habitus 

mer än andra, uppväxtens levnadsförhållanden formar en individs habitus som följer henne 

resten av livet, så det sociala ursprunget blir alltså grunden för individens habitus. Människor har 

däremot olika förmåga och förutsättningar att utnyttja sina sociala erfarenheter från uppväxten, 

vilket leder till att de även får svårare att lära sig nya saker ur situationer de hamnar i. När en 

individ stöter på handlingsmönster och förhållningssätt som utvecklats av andra än de hon stött 

på i sitt sociala ursprung, så väver hon samman dessa på olika sätt till en del av ett nytt habitus. 

En helt ny habitus handlar om mer än bara en ytlig anpassning, det innebär en ny livsstil.47  

Habitus ändras och utvecklas inom kollektiva och sociala konkurrensfält, dessa fält kan agera 

relativt autonomt och avgränsat gentemot andra fält, dvs. där man kan tala om 

vetenskapsmännens, politikernas osv. Fälten kämpar även mot varandra utifrån olika regler och 

konkurrensprinciper, kampen mellan dem handlar om samma principer som inom fälten för 

enskilda individer. Inom varje fält hittar vi olika slag av kapitalformer, vilka en individ måste 

kunna tillskriva sig för att avancera inom ett fält. Bourdieu talar om fyra olika kapitalformer: det 

kulturella, symboliska, ekonomiska och sociala. Det kulturella kapitalet syftar på sådant som en individ 

har skaffat sig t.ex. genom en utbildning. Det symboliska kapitalet avser de symboler och attribut 

som man bör behärska för att kunna utrycka sin tillhörighet och konkurrensförmåga. Ekonomiska 

kapitalet handlar om tillgången på pengar och avslutningsvis har vi det sociala kapitalet som handlar 

om gynnsamma sociala kontakter.48 

                                                
47 Månson, (2003) 

 
48

 Månson, (2003) 



30 

 

Bourdieu(1994) har även en teori om utbildning där han menar att utbildningssystemet är 

uppbyggt på det viset att det bevarar skillnaden mellan elever med medfött kulturellt kapital och 

elever som föds utan den.49 Månson tolkar vidare på teorin och menar att man inom skolväsendet 

försöker skapa den bilden att alla elever har lika stor chans att lyckas inom sin utbildning, oavsett 

bakgrund. Däremot så menar Månson att skolundervisningen är uppbyggd på de värden och 

normer som dominerar i samhället vilket resulterar i att de ungdomar som inte har kunskap i 

dessa har sämre förutsättningar till att tillskriva sig och omvandla kunskapen i utbildningen till 

den bildning som krävs. Dessa ungdomar måste lära sig omvandla sina medfödda föreställningar 

först innan de kan ta del i undervisningen på samma vis som övriga kamrater.50 Månson menar att 

ungdomar som vill uppnå framgång i sin utbildning från den lägre samhällsklassen stöter på 

många hinder. Anledningen till detta beror på att skolans nya symbolvärden kan uppfattas som 

svåra att anpassa sig till, vilket leder till att de får svårare att ta del av innehållet i utbildningen.51 
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4. METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga med denna studie. Metodkapitlet kommer att 
innehålla vårt val av metod, urval, tillvägagångssätt, generalisering, forskarens positionering och etiska 
överväganden. 
 

4.1 Metodvalet 

I denna studie kommer vi att lägga fokus på och använda oss av personliga intervjuer, vilka 

främst används inom den kvalitativa forskningsmetodiken. Den kvalitativa forskningens 

grundläggande drag ligger, enligt Bryman, A (1997), i den uttalade viljan att se eller utrycka 

händelser, handlingar, normer och värden utifrån de som studeras och deras egna perspektiv.52 

Anledningen till att vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden som ansats grundar sig på 

vårt mål om att uppfylla uppsatsen syfte och frågeställningar.  Den kvalitativa metodens styrka 

ligger i dess förståelse av mikrosammanhang, genom att den kan lyfta fram individen i kontexten 

samt dennes mål och mening vilket i sin tur ger en ökad förståelse för de sociala processer och 

sammanhang. I detta fall blir den kvalitativa ansatsen ett naturligt val för att besvara syftet.  

Vår undersökning kommer, med tanken på att vi valt den kvalitativa ansatsen, inneha en form av 

en fallstudie. Det vi menar med en fallstudie är att vi kommer att fokusera undersökningen på en 

specifik enhet i detta fall, förorten Rosengård och ett antal ungdomar som bor och lever i denna 

förort. Halvorsen, K (1992), menar att när man använder sig av fallstudier så kan man bara 

studera några eller få undersökningsenheter, som t ex en person, en familj, eller ett 

lokalsamhälle.53 I denna fallstudie kommer vi att inrikta undersökningen på att införskaffa oss 

värdefulla och unika insikter om ett fall som är avgränsat i tid och rum. 

En av de vanligaste datainsamlingsmetoderna i den kvalitativa ansatsen och fallstudier är 

intervjuer. Denna datainsamlingsmetod är något vi kommer att använda oss av i vår 

undersökning. Denscombe (2000) skriver att när man som forskare väljer intervjuer som 

datainsamlingsmetod, så är möjligheterna för att gå på djupet och upptäcka saker betydligt 

enklare än vad det är i en ytlig undersökning.54 Intervjupersonerna får genom intervjun en större 

frihet att ”prata av sig” vilket på så sätt leder till att intervjupersonen avslöjar mer än vad de 

möjligtvis hade gjort vid en annan datainsamlingsform.  

Inom den kvalitativa metoden finns det två olika angreppsätt som man ställs inför vid en 

tillämpning av en studie, deduktion och induktion. Det deduktiva angreppssättet innebär i korta 

drag att forskaren har en objektiv verklighetsuppfattning där hypoteser görs utifrån befintliga 

teorier vilka sedan systematiskt testas genom observationer. Det induktiva angreppssättet innebär 
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motsatsen till de deduktiva. I den induktiva metoden är syftet att bygga upp en ny teori eller 

anknyta till befintlig teori. Detta innebär alltså att när vi under studiens gång närmar oss den 

empiriska verkligheten så producerar vi kunskap och förståelse i efterhand.55 

Vår angreppsätt kommer att bestå av en blandning av både den induktiva och den deduktiva 

metoden. Denna blandning kallas i forskarsammanhang för abduktion. 

Vi kommer i vår studie att utgå ifrån den abduktiva ansatsen eftersom vi då kan göra en 

alternering mellan teori och empiri där båda tolkas i skenet av varandra. När man gör en 

altenering mellan teori och empiri blir vägen mer realistisk och möjlig om det är den mänskliga 

förståelsen eller olika fenomens innebörd som studeras.56 Vi kommer dels utgå ifrån den 

befintliga teorin kring problemområdet för att på så sätt belysa studiens problematik till att dels 

utgå ifrån den insamlade empiriska fakta av resultatet. Vi kommer med tanken på att vi valt den 

abduktiva ansatsen försöka undvika att genom vår teoretiska förförståelse påverka våra 

informanter, eftersom detta skulle kunna påverka deras personliga tolkningar. 

I denna uppsats har vi även använt oss av den tidigare forskningen för att på så sätt försöka 

relatera och hitta olika mönster som kan ge en ökad förståelse för vårt fall. Vi kommer inte ha en 

målsättning om att en ny teori skall skapas, utan vi kommer enbart försöka få svar på våra 

frågeställningar. Därefter kommer vi försöka att finna en teoretisk förklaring till vårt material, 

vilket i sin tur fördjupar betydelsen av våra slutsatser. 

 

4.2  Val av datainsamlingsmetod intervju och procedur 

Intervju 

I vår tidigare undersökning kring ungdomarna i Rosengård har vi använt oss av intervjuer för att 

fånga upp den information vi behöver, så även i denna undersökning valde vi samma 

tillvägagående. Anledning till att vi valde att intervjua våra informanter beror helt enkelt på att vi 

vill att ungdomarna ska förmedla sin situation med sina egna ord, och ur sin egen synvinkel. 57 

 Det är viktigt att belysa att intervjuer kan utformas på många olika sätt för att få fram det 

önskade resultatet. Vi har valt en metod som vi tidigare använt oss av och som vi anser vara den 

mest effektiva i undersökningar som denna. Intervjumetoden är den s.k. semi -strukturerade 

intervjun och dess uppbyggnad handlar i grunden om att göra upp frågor i förväg, men dessa 

behöver inte följas i ordning. Frågorna skall mer fungera som ett schema som man följer, men 
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fördelen är att man skapar sig utrymme att ställa uppföljningsfrågor dvs. man kan vid behov 

utveckla sina redan nedskrivna frågor och ta upp sådant som man uppfattar som viktigt.58 

 

Steiner Kvale beskriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” olika stadier som underlättar 

proceduren i själva intervjuandet. Vi har tidigare följt dessa stadier och anledningen till att vi 

väljer samma tillvägagående igen beror på forskningens målsättning, dvs. dessa stadier passar 

utmärkt till våra intervjuer med ungdomarna. 

Den första stadien som Kvale beskskriver är Tematisering. Tematisering innebär att man beskriver 

ämnet innan själva intervjuandet, dvs. beskriver ämnet för sina informanter så de vet vad själva 

forskningen går ut på samt vad det är de deltar i.59 

 

Planering är den andra punkten, här handlar det om att planera de sju stadierna samt målsättningen 

med intervjuandet.60  

 

Intervjun är den tredje punkten i de sju stadierna, här handlar det om att genomföra intervjun 

utifrån intervjuguiden samt att eftersträva kunskapen. Det är väldigt viktigt att inneha en god 

relation till informanten för att intervjun ska lyckas och resultatet ska bli det önskade.61  

 

Utskrift. Inom denna punkt handlar det om själva utskriften av intervjun, dvs. överföra 

ljudinspelningarna till skriftspråk. 

I vår undersökning använder vi oss av en bandspelare för att enklare kunna delta i själva intervjun 

samt enklare fånga upp all information. Tankesättet bygger på Kvales (1997) tänkande kring 

själva intervjuandet i samband med en bandspelare. 

 

Analys. Inom analysen handlar det om att utifrån undersökningens syfte och målsättning avgöra 

vilken analysmetod som är lämpligast.62  

 

Verifiering. Verifiering handlar om att fastställa intervjuernas validitet och reliabilitet, dvs. fastställa 

trovärdigheten i själva intervjuresultatet.63  
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Rapportering. Rapportering är den sjunde och sista punkten i de sju stadierna, här handlar det om 

att rapportera resultatet av undersökningen, dvs. lägga upp materialet i läsbartext.64  

 

Procedur 

Vi har som tidigare nämnts utfört interjuver och fört undersökningar i Rosengård så denna gång 

var inget undantag, vi följde en liknande procedur. Vi började med att kontakta en bekant i 

området som tidigare hjälpt oss att komma i kontakt med ungdomarna och även denna gång så 

valde han att ställa upp. Vi beskrev ganska kortfattat vad vi strävade efter, samt hur vi tänkt att 

intervjuerna skulle gå till och utan några som helst problem bjöd han in en informant i taget. Vi 

beskrev även för informanterna hur intervjuerna skulle gå till, och såg till så att allting stämde 

innan vi satte i gång. Informanterna fick själva välja miljön de ville infinna sig vid under 

intervjuns gång. Anledningen till följande handlar om informanternas trygghetskänsla, vi ville 

skapa en trygg miljö för dem så att de enklare kunde slappna och besvara våra frågor, detta 

medför i sin tur större validitet i själva intervjun. Informanterna valde för de mesta liknande 

platser att befinna sig i, några bjöd oss hem där intervjuerna utfördes vid köksbordet och 

liknande, medan några valde att komma till oss. Intervjuerna flöt på utan några större problem 

och ungdomarna uppfattade vi som avslappnade. När intervjuerna var klara tackade för tiden de 

gett oss och ganska kort därefter satte vi i gång med själva arbetet kring dem. Intervjuerna 

kommer att presenteras i resultat delen inom citattecken för att enklare kunna avgränsa vem som 

sagt vad. 

 

4.3 Generalisering och forskarens positionering 

Vi har i vår undersökning valt ett urval som är ett s k "snöbollsurval". När vi som forskare 

använder oss av ett sådant urval kan resultatet inte generaliseras till en hel population, och det är 

inte målsättningen med denna undersökning heller. 

Våra informanter kan dock ge förväntningar från olika grupper som de interagerar med. Familjen 

har vissa förväntningar på ungdomarna, kompisar har vissa förväntningar på ungdomarna likväl 

har skolan vissa förväntningar på ungdomarna. 

Vad vi menar med förväntningar är att, de som blir intervjuade mer eller mindre ger uttryck för 

förväntningar från de grupper de ingår i. Vi tror att ungdomarna vi intervjuer förväntas tala om 

det liv som finns i området och som gäller för de flesta och inte bara ett fåtal. Vi är medvetna om 

att vi inte kan generalisera det vi fått fram i vår ervunna empiri, dock kan vi visa att det finns 
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bakomliggande förväntningar från den referensgrupp ungdomarna vi intervjuat ingår i. Denna 

studie kommer att inneha en exemplifiering som form, vari vi utgår från våra informanters 

utsagor, men vad representerar egentligen ungdomarnas utsagor, individerna som enstaka aktörer 

eller som delar av olika grupper? 

Det intressanta här är inte att försöka förespråka för att denna studie är av en generaliserande 

karaktär, det är inte möjligt, utan att diskutera en mångfald i dessa aspekter. Vi vill poängtera att 

vi inte kommer att försöka skapa en bild av Rosengård som kan tala för alla utan att diskutera 

värdet av en. 

 

Vi som forskare har ett stort ansvar för vad som förmedlas i just vår studie. När vi gör en sådan 

här studie går vi in med en förförståelse som till viss del kan påverka studiens slutsats.  

Vi har av tidigare erfarenheter där vi bl.a. skrivit en fil.kan uppsats om ungdomar i stadsdelen 

Rosengård kommit närmare vårt objekt och på så sätt skapat oss en insikt om det vi studerar. Att 

skapa sig en insikt och närhet till studieobjektet genererar enligt oss en bättre förståelse till 

studieobjektet och skapar i sin tur ett tillförlitligare resultat. Insikten vi skapat oss om ungdomar i 

Rosengård kommer till stora delar av vår tidigare forskning samtidigt skapas närheten till 

studieobjektet genom våra intervjuer med ungdomarna. 

 

Rosengårds ungdomar har genom den massmediala doktrinen målats upp som problematiska och 

kriminella, detta har i viss mån påverkat vår förförståelse.  

Dock anser vi inte blivit påverkade av dessa bilder i en alltför hög grad, eftersom vi hela tiden 

försökt vara kritiska till den dominerande mediala ideologin. 

 

Något som vi anser vara viktigt och tänka på är att vi, när vi intervjuar våra informanter från 

Rosengård, går in i en roll som forskare. 

När man går in i dessa roller skapas det maktrelationer mellan forskaren och informanterna som i 

sin tur kan påverka forskningsprocessen. 

Vi anser dock att vi med hänsyn till vår etniska bakgrund kunnat distansera oss något från rollen 

som forskare då vi intervjuat ungdomarna. Eftersom forskaren enligt oss intar en roll som står 

under det konventionella samhället kan informanterna i vissa frågor utelämna svar eller ge oss 

svar som inte är sanna. När vi i vår roll som forskare har en sådan närhet till informanten  

kan utsagorna påverkas genom att informanten svarar det denne tror att vi vill få fram. 
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4.4 Urvalsprocesser och population  

I vårt urval till denna studie har vi valt att använda oss av ett snöbollsurval. Denna typ av urval 

innebär att vi som forskare ser till att få tag på ett antal personer som är relevanta för 

undersökningens tema för att sedan genom de få kontakt med andra informanter dvs. att genom 

den första informanten får kontakt med den andra etc.  Snöbollsurvalet som vi valt är aldrig 

representativt för en hel population vilket medför en bredare och större möjlighet om att just 

hitta informanter.65 

Anledningen till att vi valde snöbollsurvalet berodde främst på svårigheten att få tag på 

informanter som ville ställa upp och bli intervjuade. Eftersom vi använder oss av få personers 

upplysningar genom intervjuer, tror vi, att det kan medför en större möjlighet för oss att göra en 

mer ingående analys.  Urvalet av informanter till denna uppsats består av 8 ungdomar som lever 

och bor inom Rosengårds gränser. Ungdomarna som vi valt att intervjua har en ålder mellan 16-

22 år. Egentligen omfattas begreppet ungdom av en ålder mellan 15-18 men vi ansåg inte detta 

som viktigt. I enlighet med Carle och Sjöstrand (1991) ville vi utvidga åldern på vad som 

uppfattas som ungdom därför att det är under denna tid en informell övergång mellan barnstatus 

och vuxenstatus sker,66 samt för att vi skall kunna uppnå målet med vårt syfte. Vi vill även påpeka 

att de 8 intervjuer vi valt att göra inte räcker för att få en hel och generaliserande bild av alla 

ungdomar som bor i Rosengård dock ger intervjuerna oss en bild av vad vi med syftet vill uppnå. 

  

4.5Tillförlitlighet och trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som ofta förekommer inom forskningen, dvs. vid olika 

undersökningar osv. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet inom olika mätinstrument, alltså om 

flera forskare mäter fram samma resultat inom en och samma undersökning, så tyder det på att 

reliabiliteten är hög. Reliabiliteten används framförallt inom den kvantitativa forskningen, därför 

är den inte av lika stor betydelse för vår undersökning, men det är trots allt viktigt att fastställa 

pålitligheten.67 

Vi har i våra intervjuer valt att använda oss av en bandspelare för att kunna få med all 

information som framkommer under själva mötet med informanterna. Vi har även kunnat delta 

hundra procent i intervjuerna då vi sluppit fokusera enbart på skrivandet, så dessa detaljer höjer 

reliabiliteten i vår undersökning. En annan detalj som förbättrade vår reliabilitet var den 

informationen vi fick fram utifrån frågorna, de flesta av ungdomarna svarade i liknande mönster 

                                                
65 Bryman, A (2002) 
66 Carle, J & Sjöstrand, P (1991) 
67

 Holme, (1997) 
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vilket kan tyda på en högre tillförlitlighet. 

 

Validitet är det andra begreppet och här handlar det om att undersöka det man avsätt att 

undersöka. Hög validitet uppnår man genom att få empirin samt teorierna att överstämma med 

frågeställningen.68 Vår empiri tillsammans med teorierna har stort samband med frågeställningen 

vilket kan beskrivas som ganska högt inom validitetsskalan.  

Med tanken på att vi sedan tidigare har lite erfarenhet inom undersökningar som dessa, så har vi 

valt litteratur som vi anser höjer validiteten inom vår undersökning. Vi har alltså utgått ifrån 

litteratur som har stark förbindelse till vårt forskningssyfte. 

 

4.6 Forskningens etiska övervägande och principer 

Vetenskapsrådet för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har på sin hemsida69 satt 

upp ett antal krav och principer som skall följas för att en forskare inte skall handla oetiskt när 

denne bedriver forskning med andra människor som forsknings objekt.  Dessa huvudkrav har vi 

haft som mål att följa då vi bedrivit denna studie. 

 

Fyra huvudkrav för individskydd 

 Informationskravet – ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forsknings uppgiftens syfte. Forskaren skall även informera undersökningsdeltagarna om vilka villkor 

som gäller”70. Detta krav anser vi att vi uppfyllt då vi informerat de som ställt upp på 

intervjuer om uppsatsen och dess syfte samt om vad och vilka typ av frågor vi kommer 

att ställe. Vi berättade även om att vi skulle använda bandspelare. 

 Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har själva rätt att bestämma över sin medverkan. 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens samtycke…//Samtycke bör inhämtas från föräldrar om de 

undersökta är under 15 år.”71 Detta krav anser vi oss ha uppfyllt då vi inhämtat ett muntligt 

samtycke från alla. Eftersom ingen var under 15 år ansåg vi att ett skriftligt samtycke inte 

behövdes, dock informerads de omyndigas föräldrar muntligt och de gav oss ett muntligt 

samtycke om deras barns medverkan. Vi meddelade även informanterna om att de 

självständigt kunde bestämma hur länge och på vilka villkor de skulle delta samt att de 

kunde avbryta sin medverkan när de kände för det utan negativa påföljder. 

                                                
68 Holme, (1997) 
69 www.vr.se 
70 ibid 
71

 ibid 
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 Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem”72 Detta krav anses enligt oss uppfyllt då vi skyddat informanterna genom att inte 

presentera deras ”riktiga” namn under uppsatsens empiriska material. Även fast vi använt 

oss av fingerade namn i vår uppsats finns risken för att någon utomstående kan få reda på 

vem som intervjuats om informationen från informanten är detaljerade. Vi anser dock att 

detta inte är möjligt då visa aspekter lämnats därhän och på så sätt försvårat för 

utomstående att veta vem informanten är. 

 Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningens 

ändamål”.73 Nyttjandekravet anser vi ha tillgodosett och uppfyllt då vi informerat de 

medverkande om att informationen dem utger till oss inte skulle utlämnas till andra.  

 

 

VI har hela tiden strävat efter att visa hänsyn och skydda de medverkande på bästa möjliga sätt. 

Inom forskningen är det alltid viktigt att se till att de medverkande inte kommer till skada. De 

krav och våra egna moraliska krav har medfört att vi verkligen gjort vårt bästa för att skydda de 

medverkande individer. Uppfattningen som finns (i samhället generellt) om att Rosengårds 

ungdomar inte tycker om utomstående myndigheter (vi står ju som aktörer inom det svenska 

samhällets myndigheter) är möjligtvis sann och berättigas med de ökade oroligheterna i detta 

område. Med hänsyn till detta försökte vi om än kanske ännu mer skydda de medverkande 

individerna och möjligtvis visa att samhället inte på alla plan är emot de. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
72 ibid 
73

 ibid 
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5 Resultat 
Följande kapitel kommer att innehålla vårt empiriska material från intervjuerna och observationen. Materialet vi 

samlat in kommer att presenteras utifrån olika teman som vi anser vara centrala i studien. 

Vi kommer inledningsvis att kort presentera intervjupersonerna, beskriva deras bakgrund, för att på så sätt bilda 

en närmare kännedom om intervjupersonerna. Vidare kommer vi att presentera den insamlade empirin utifrån de 

centrala teman vi valt. 

 

5.1 Presentation av informanter 

I denna del kommer vi som nämnts att kort presentera våra intervjupersoner för att på så sätt få 

en bättre kännedom om ungdomarna samt att en ökad förståelse för deras livsöden.  Vi har i 

denna studie valt att ge intervjupersonerna fingerade namn, detta görs med anledning av 

intervjupersonernas egen begäran. (se etniska riktlinjer 4.6).  

Vi kommer även i denna del och fram till slutet på resultat kapitlet att belysa det dessa 

intervjupersoner uttalar sig om. Det intervjupersonerna uttalar sig om kommer i ett vidare 

perspektiv att ställas i relation till de centrala teman. 

 

Presentation av intervjupersonerna: 

Mirsad är 22 år gammal och kom till Sverige med sina föräldrar vintern 1997. 1999 flyttade 

Mirsad med sina föräldrar och sina ena syster till Rosengård, från Gimo, då familjen beviljats 

uppehållstillstånd. Mirsad kommer ursprungligen från Bosnien och Hercegovina och han arbetar 

idag inom transport och service. 

 

Ahmed är 19 år gammal och kommer ursprungligen från Kurdistan. Ahmed bor just nu i 

Rosengård med sin mamma och pappa samt hans två syskon. I Rosengård har Ahmed bott i 12 

år. Familjen kom till Sverige 1995 och bodde ett antal år i olika flyktingförläggningar runt om i 

Sverige. När de sedan fick uppehållstillstånd valde de att flytta till Rosengård. Varför de valde och 

flytta till Rosengård beror enligt Ahmed på att de har kusiner som bor i Rosengård. 

Ahmed går sista året på gymnasiet och förväntas avsluta sina studier våren 2009. 

 

Alisa är 21 år gammal och kommer ursprungligen från Serbien. Alisa flyttade med sin familj till 

Sverige hösten 1992 där de under 3 år bodde i flyktingförläggningen i Malmberget. Alisa och 

hennes familj flyttade till Rosengård 1997 efter att de fått uppehållstillstånd. Alisa går idag på 

Högskolan i Malmö och har mode, dans och stil som intressen. 
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Ferid är 18 år gammal och bor för närvarande med sina föräldrar i Rosengård. Ferid har bott i 

Rosengård sen han var fyra år. Ferid har två syskon som är 14 och 16 år gamla. Hans föräldrar är 

båda arbetslösa. Ferid går på fordonsprogrammet i gymnasiet. 

 

Mohammed är en 22 årig kille som ursprungligen kommer från Turkiet. Mohammed har bott i 

Rosengård i ca 7 år. Innan Mohammed flyttade till Rosengård med sin familj bodde de på orten 

Landskrona. Mohammed har sin mamma och pappa som han bor ihop med. Mohammed har en 

syster som är gift. I dag arbetar han inom industrisektorn. 

 

Sherif är en 19 årig kille och kommer ursprungligen från Marocko som bott i Rosengård i 8 år. 

Sherif flyttade till Sverige 1998 där han till en början bodde på ett antal olika flyktingförläggningar 

innan han, med sin familj, flyttade till Rosengård. Sherifs föräldrar är arbetslösa. Sherif går för 

närvarande gymnasiet och beräknas avsluta sina studier under våren. 

 

Mirza är 22 år gammal och bor i Rosengård där han nu bott i 8 år. Mirza flyttade med sin 

mamma och sin syster från Bosnien till Sverige och Rosengård 2001. Mirza arbetar idag som 

målare. 

 

Shpend är 17år gammal och kommer från Kurdistan, han går på gymasiet i Rosengårdskolan och 

bor tillsammans med sin mamma pappar och lillasyster. Shpend är uppväxt i Rosengård och trivs 

bra där, han kämpar för tillfället med skolan men känner sig skoltrött. Han vill enbart gå ut skolan 

för att kunna arbeta sen och tjäna pengar. 

 

5.2 Familjerelationer  

När vi utförde våra intervjuer med ungdomarna kom vi allt som oftast in på banden till familjen 

och relationerna inom familjen. Flertalet av informanterna hade väldigt goda relationer till 

familjen eftersom informanterna ansåg att familjerespekten var viktig inom deras familjekultur. 

Många informanter sade även att familjen var det viktigaste för de i livet och att de inte skulle 

kunna infinna sin närvaro på jorden utan de. 

Ferid sade: 

 

”Jag älskar min familj, de betyder allt för mig och de älskar mig” 

 



41 

 

Som citatet ovan, sade alla informanter att de älskar sin familj väldigt mycket och att familjen var 

viktigast av allt. 

 

När vi fortsatte våra intervjuer med ungdomarna ställde vi mer ingående frågor om 

familjerelationer. Många av informanterna hade en väldigt god kontakt med sina föräldrar. Man 

pratade om det mesta inom familjen och informanterna uppvisade en stor familjekontakt med 

bl.a. tal om ömsesidighet, kärlek och respekt. 

Något som blev uppenbart vid intervjuerna med ungdomarna vad gäller familjerelationer och 

kontakten med familjen var att flera ungdomar hade bättre kontakt med mamman i familjen än 

pappan. 

Mirsad sade:  

 

”Ja, jag har en bra kontakt med min familj, men hos oss är det inte så att jag pratar med pappa om saker och 

ting så ofta vi har en mer kallare relation men ändå så vet jag att vi har bra kontakt” 

 

Citatet ovan är intressant vad gäller informantens relation till fadern. I inledningen uttalar sig 

informanten, som vi förstår honom, om att hans relation till föräldrarna är väldigt god, men 

samtidigt begränsad. 

Alisa hade liknande utsagor vad gäller relationen till mamma respektive pappa. Alisa uttryckte sig 

enligt följande: 

 

”Jag har en kanske bättre relation till min mamma än till min pappa och så, men det är rätt så vanligt tror jag. 

Med pappa så snackar man inte så mycket, men med morsan så blir det mer prat och man kan prata om saker 

och ting som man inte kan med pappa” 

 

Alla våra informanter hade i större grad mer kontakt och uppfattade sin relation till modern 

bättre än till fadern. Enligt Mohammed beror den sämre kontakten till fadern, som vi uppfattar 

det, på uppfostran inom familjen.  

 

”På nått sätt har man lärt sig och prata mer med sin mamma än pappa, fast man vet ju också att pappa är lite 

strängare medan mamma är lite snällare” 

 



42 

 

Citatet ovan vittnar dels om en inlärd process som lett till att Mohammed har mer kontakt med 

sin mor än sin far. Det vittnar även om en personlig vetskap om att mödrar är mer förstående 

och omtänksammare än vad möjligtvis fäderna är. 

Ferid var även han inne på samma bana vad gäller relationen till fadern. Ferid menade att fadern 

är sträng vilket delvis gjort att han mer har kontakt med sin mor än vad han har med sin far. 

 

5.2.1Konflikt inom familjen 

Trots att informanterna uppvisade en god relation till sina föräldrar kunde det enligt alla 

informanter uppstå konflikter hemma. 

Sherif sade: 

” Det uppstår tjafs hemma, det gör det överallt, men hos oss uppstår det oftast om man gjort något kriminellt eller 

nått liknande” 

 

 Shpend menar att konflikter i deras familj oftast uppstår om man begår kriminella gärningar eller 

struntar i skolan. 

 

”Om en lärare ringer hem och säger att jag har varit olydig eller vad de nu säger, ja, klagar på mig. Då får jag 

höra massa skit hemma och de ger mig inte lika mycket pengar då.” 

 

Serif och konflikterna inom hans familj var av liknande art.  

 

”Mina föräldrar fick ett brev hem från min lärare om att jag hade skolkat en jävla lektion och då vart mina 

föräldrar skit sura, jag fick inte dra ut eller ens umgås med mina vänner förens jag kommit ifatt den lektionen” 

 

I intervjun med Alisa fanns det även konflikter i hemmet vilket enligt henne berodde på mer 

vardagliga konflikter som uppstår i en helt vanlig familj. Alisa sade även att en del konflikter inom 

familjen berodde på hur ofta och vilka fester hon fick gå på 

Alisa sade: 

 

”Det kan ju också finnas konflikter mellan mig och mina föräldrar som handlar om jag får gå ut eller om jag får 

gå på vissa fester” 

 

Citatet som hämtats från intervjun med Alisa visar att konflikten för henne har en annorlunda 

karaktär än vad den har för de andra informanterna. Det fanns inom Alisas familj konflikter som 
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är av den kontrollerande arten. 

 

Mohammed menade på att konflikterna som uppstår hemma i hans familj inte är stora men att 

det en hel del handlar om respekt. 

 

”Ibland bråkar jag med morsan eftersom hon inte vill att jag ska respektera de mindre bara för att jag har ett 

jobb och hjälper de ekonomiskt”  

 

Alla informanter uttalade sig dock om att konflikterna i hemmet inte hade en hög frekvens. Man 

talade om konflikterna ofta som vanliga konflikter som uppstår i varje familj i Sverige.  

Någon som inte ingav denna syn på konflikter var Mirza. Mirza menade att hans föräldrar kunde 

bli sura om han kom hem och talade om hur bra de svenska värderingarna är. 

 

”Alltså mina föräldrar gillar inte typ om jag blir försvenskad och så det har funnits gånger då jag fått mycket skit 

av de för att jag ibland ska säga att man borde göra så för så gör svenskar” 

 

När vi gick in djupare på denna problematik och ställde en följdfråga till Mirza om han kunde 

utveckla sitt svar sade Mirza: 

 

”ja, men typ när jag en gång klagade på farsan om att han nästan aldrig gör nått hemma. Han borde liksom göra 

mer som svenskar gör” 

 

Uttalandet som Mirza gör är intressant eftersom det visar att konflikter i hans familj orsakas av en 

värderingsmottsättning. Mirzas föräldrars värderingar och Mirzas egna, samt de nya värderingar 

som han fått utav samhället. 

 

5.2.2 Familjekontroll 

När vi intervjuade ungdomarna om deras familjerelationer kom vi närmare frågor som gällde 

familjens åsikter om ungdomarnas liv. Enligt alla våra informanter hade föräldrarna åsikter om 

deras liv. De vanligaste åsikterna föräldrarna hade var enligt vissa informanter åsikten om att de 

skall utbilda sig. 

Alisa uttalade sig på följande sätt: 
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”Mina föräldrar har många åsikter om mitt liv och de förväntar sig mycket av mig. De vill att jag ska gå klart 

skolan och ha en utbildning och skaffa mig en man. De vill inte att jag ska ränna runt utan att ha någon som 

helst utbildning” 

 

Ferid och Shpend menar även de att föräldrarna vill att de skall utbilda sig, skaffa ett arbete och 

slutligen gifta sig. De menade även att föräldrarna hade åsikter om vilka vänner de umgicks med. 

Båda talade om att de inte får umgås med vänner som familjen inte accepterar. 

 

”De bestämmer också vem jag är med, alltså inte alla, men vissa bara” 

 

”Vissa vänner jag har föräldrarna är absolut emot de, så jag får inte umgås med dem, de blir galna om jag gör 

det, så jag fattar ju också vissa grejer” 

 

Vi tolkar utsagorna som att föräldrarna har åsikter om vilka de umgås med, vilket ofta accepteras 

av Ferid och Shpend. De vet anledningen till varför föräldrarna inte vill att de umgås med vissa 

av ungdomarna och väljer att acceptera detta. 

 

Någon som inte anser sig ha några specifika åsikter från föräldrarna är Mohammed. Mohammed 

menar att den enda åsikten hans föräldrar nu har är att han skalla gifta sig.  

 

”nej men mina föräldrar hade åsikter förut om att jag ska ha ett jobb och så vidare, men nu är de helt inne på att 

jag ska gifta mig, de tjatar en hel del om det faktiskt” 

 

Något som var uppenbart för oss efter intervjuerna är att allas föräldrar hade mer eller mindre 

åsikter om deras barn. Det som var utmärkande för intervjuerna var att alla informanter uttalade 

sig om att deras föräldrar absolut var emot kriminalitet och detta var en åsikt som präglade alla 

informanters föräldrar. 

Sherif uttalade sig på följande sätt: 

 

”om jag skulle göra något kriminellt, mina föräldrar, dem hade flippat totalt och konsekvenserna blir inte bra för 

min del” 

 

Ahmed sade: 
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”Tror att mina föräldrar hade blivit riktigt sura och besvikna på mig, men jag gör inte så mot de man försöker 

undvika sånt” 

 

Informanter uttalar sig även om att föräldrarna till stora delar vet mycket om vilka ungdomarna 

umgås med och vad de gör på sin fritid. Det är något som präglar alla förutom en informant, 

Mirsad. 

Mirsad menar att hans föräldrar inte vet allt om vilka denne umgås med eftersom man enligt 

Mirsad, hela tiden får nya vänner när man bor i Rosengård. 

 

”I Rosengård, du har hur många vänner som helst, ena dagen lär du känna nån och börjar umgås andra dagen 

lär du känna en annan och du kanske börjar umgås med han”  

 

När informanterna uttalade sig om kriminalitet och vilka åsikter deras föräldrar hade angående 

detta var svaret hos alla informanter liknande. Man talade enligt informanterna om kriminalitet 

som något som absolut var förbjudet inom familjen och som inte på något sätt borde infinna sig 

hos ungdomarna. All form av laglöshet förkastades från föräldrarna menade informanter. 

 

Under intervjuerna kom det även fram aspekter som visade på att föräldrarnas förväntningar inte 

alltid följs. 

Enligt, Mirsad kan man inte alltid följa föräldrarnas förväntningar eftersom det är svårt och göra 

det i en statsdel som Rosengård. 

 

”Föräldrarna vill en sak man förstår det, men sen så vill man själv en annan sak och jag tror att varför man vill 

något annat beror på att föräldrarna inte är de enda som formar ens liv, det gör kompisar och gatan också” 

 

Även Ahmed menar på att åsikterna som föräldrarna har, inte alltid följs. 

 

”Det är lätt hänt ibland här i Rosengård för vissa, det finns många bra människor här men ändå på något sätt 

vissa hamnar i skiten fast deras föräldrar inte vill, alla föräldrar här vill att deras barn ska va bäst och smartast 

med utbildning och allt, men för vissa går det inte” 

 

Ahmed uttalande ovan begrundar och belyser att föräldrarna har höga åsikter och förväntningar 

om sina barns liv men att barnen inte alltid följer dessa förväntningar. Varför de inte följs menar 

Ahmed, som vi förstår honom, att andra förutom föräldrar har åsikter och förväntningar på 
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ungdomarna vilka står i kontrast till förväntningarna föräldrarna har. Dock visar ändå Ahmeds 

utsaga och andra informanters utsagor om att det finns legitima förväntningar och åsikter bland 

de flesta av föräldrarna i Rosengård. 

 

En intressant syn på familjerelationer var när vi ställde frågor hur goda band ungdomarna har till 

sina övriga släktingar och det egna ursprungslandet. 

Alisa, Sherif, Mohammed, Mirza, Mirsad och Shpend sade under intervjuerna att de nästintill 

varje sommar åker till sina ursprungsländer.  

 

”Att åka ner på somrarna är en självklarhet för vår familj, jag älskar och vara där nere” 

 

”De skönt och åka ner och besöka sina släktingar och sina rötter liksom, svenskar åker till thailand på semester 

vi åker till våra hemländer” 

 

Det finns en vilja av att vilja åka till sina ursprungsländer för alla våra informanter dock kan inte 

alla åka till sina ursprungsländer så ofta som de vill p.g.a. det krigspolitiska läget. 

 

Vad gäller släktingar har vissa bättre och närmare kontakt med sina släktingar än andra. Ahmed 

menar att han har god kontakt med sina släktingar som även de bor i Rosengård.  

Ahmed menar vidare att släktingarna i Rosengård spelade en avgörande roll till att Ahmed och 

hans familj flyttade till Rosengård. 

 

”Vi träffas ofta och dricker kaffe och umgås bara de nästan ingen skillnad på min familj eller de vi är en enda 

stor familj på nått sätt” 

 

Sherif menar även han att han har god kontakt med sin släkt som också bor i Rosengård. Släkten 

flyttade till Rosengård efter Sherifs familj. Anledningen till att de flyttade till Rosengård berodde 

delvis på att Sherifs familj bodde där. 

 

”Mina kusiner bodde lite överallt i början och vi sa åt de att Malmö är bra och de närmare här till allt, sen så 

har de oss också de är lite tryggare” 
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Citaten ovan vittnar dels om en nära kontakt med övrig släkt samt en strävan för dessa individer 

att närma sig varandra rent geografiskt för att på så sätt skapa en trygghet bland likasinnade. 

  

5.3 Ungdomarnas band till det svenska samhället 

5.3.1Kontakten med ”svenskar” 

I våra intervjuer med ungdomarna fann vi att många av våra informanter hade bristande band till 

infödda svenskar. Alla informanter hade ringa relationer till det svenska samhällets individer som 

var infödda i Sverige. Ungdomarna talade om att deras relationer till svenskar var dåliga och att 

deras umgängeskrets till största delar bestod av personer med olika etniska och kulturella 

bakgrunder. 

Sphend menar att anledningen till att han umgås med främst invandrare, beror på att man finner 

större likheter vad gäller de personliga värderingar med ungdomar från invandrade ungdomar än 

med infödda svenskar. 

 

”Det är lättare och vara med invandrare vi förstår oss på varandra på ett helt annat sätt än vad jag och en svensk 

hade gjort, vi tänker likadant och det är mest därför”  

 

För Alisa är kontakten med svenskar i stort inte så dålig, hon har svenska vänner men att de 

vänner hon har som är svenskar inte är hennes närmaste vänner. 

Alisa sade följande: 

 

”Svenska vänner har jag inte, mest bekanta sådana som man hälsar på när man ses men inga sådana som jag 

umgås med varje dag” 

 

Alisa går vidare i sin förklaring till varför hon inte har svenska vänner och menar på att 

anledningen till att hon inte har några svenska vänner, delvis berott på området hon bott i. 

 

”Eftersom jag bodde i Rosengård så fanns det som liten inte många svenskar som var barn som bodde här. Man 

blev vänner med de som bodde här och man växte upp tillsammans. Det är svårt och skapa band till nya och bra 

vänner när man är vuxen för att man går igenom mycket när man är ett barn och det är riktigt svårt och skaffa 

nya vänner som man kan lita på till hundra procent”  
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Citatet ovan är intressant ur två perspektiv, det ena är anledningen till att Alisa inte har någon 

större kontakt med svenskar, vilket berodde på förorten Rosengård och dess isolering från det 

övriga samhället. Den andra anledningen enligt citatet ovan är svårigheten i och skapa nära band 

med svenskar under det vuxna livet.  

 

Ahmed visar på ett annat synsätt på förklaringen till varför han inte har så nära band med 

svenskar. 

Ahmed säger: 

 

”Många gånger har man velat vara med svenskar typ efter skolan och så men det har alltid känts som att de ser 

ner på mig och inte vill vara med mig” 

 

Det Ahmed menar här, så som vi förstår honom, är att anledningen till hans dåliga band till 

övriga svenskar berott på en uteslutning från infödda svenskar. Ahmed menar på att han inte fått 

chansen och vara med infödda svenskar och att det är det som lett till att han inte har några 

svenska vänner. 

Alla våra informanter talar som delvis nämnts om en segregering från infödda svenska individer. 

Vad denna segregering från svenskar berott på har olika förklaringar, men den största 

förklaringen är enligt ungdomarna Rosengårds befolkning som till stora delar består av 

människor med andra etniska bakgrunder än infödda svenskar.  

Ferid menar att även om han går i skolan så är kontakten med svenskar inte så stor. 

 

”I skolan om du kollar på hur alla sitter så märker du att svenskar sitter med svenskar och invandrarna med 

invandrarna” 

 

Alisa menar även hon att skolan inte varit någon större ingångsport till en ökad kontakt med 

svenskar. 

 

”Man går till föreläsningar, lyssnar på vad läraren föreläser om och går hem, enda gången man får kontakt med 

svenskar och får lära känna de lite mer i skolan är om man skriver ett arbete i grupp, men ändå efter det är det 

tillbaka till det vanliga” 

 

Flera informanter uttrycker även att kontakten med infödda svenskar beror på att svenskar inte är 

som dem. 
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Många ungdomar talade om svenskar som annorlunda som de alltid inte kunde förstå sig på. 

Mirza sade: 

 

”svennar är konstiga som fan, de är fett egoistiska och ungdomar som är svenskar de tänker bara på sig själva. 

Ingen respekt för äldre och så” 

 

Ferid menar i likhet med andra att svenskar skiljer sig från invandrare. 

 

”svenskar dem känner knappt sina grannar, så är det inte här vi är mer sociala av oss” 

 

5.3.2 Anknytning till den svenska skolan  

När vi talade med ungdomar om anknytningen dvs. banden till de övriga samhället i helhet så 

fann vi att några av ungdomarna studerade i högskolor och gymnasiet. Anknytningen till den 

svenska skolan är utifrån intervjuernas resultat väldigt hög för vissa men låg för andra.  

 

Alisa går för närvarande på högskolan i Malmö och hon anser att skolan är en väldigt viktig 

beståndsdel för att hon skall få ett väl fungerande liv. 

Alisa sade: 

 

”jag pluggar på Högskolan i Malmö, utan skolan anser jag att jag inte kan bli nått. Kan jag då inte bli nått då 

skulle jag bli en väldigt olycklig person” 

 

Alisa menar även att anledningen till varför hon valde att studera vidare på högskolenivå berodde 

på dels hennes föräldrar men även henne själv. 

 

”Mina föräldrar har alltid pushat mig och gå klart skolan, och visst jag lyssnar på de till stora delar, men jag har 

alltid vetat att jag ska plugga vidare och det är något som bara funnits där” 

 

Även Sherif och Ferid menar att skolan är viktig för de och att skolan behövs för att kunna få ett 

anständigt arbete i framtiden. 

För dessa tre informanter upplevs skolan som något viktigt och att de valt att studera påvisar en 

hög anknytning till den svenska skolan. 

Även Ahmed går för närvarande gymnasiet och skolan är något som enligt Ahmed är ett måste 

för honom. 
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”Jag tycker om skolan och har oftast lätt för skolan, men ibland är det inte alltid lika roligt och man har ingen 

lust och när jag inte har lust så det är då min familj blandar sig in och försöker förklara hur viktigt det är. 

 

Vad Ahmed menar, så som vi förstår honom, är att anknytningen till skolan är hög, men kan 

ibland sjunka. Föräldrarna har en viktig funktion här genom att de ställer förväntningar på 

Ahmed vilket enligt Ahmed lett till att skolmoralen varit hög. 

 

Mirza och Mohammed är två informanter som valt att avsluta sina studier efter gymnasiet. 

Anledningen till att de gjorde detta berodde enligt båda på skoltrötthet och en strävan av att vilja 

komma ut på arbetsmarknaden. Varför de ville komma ut på arbetsmarknaden berodde till stora 

delar av att de då kunde tjäna pengar för att kunna försörja sig själva och sin familj. 

Dessa två informanter menar dock att skoltiden präglats av positiva influenser. 

 

”Jag tyckte om skolan faktiskt, det var kul och gå dit och lära sig saker och ting, men jag kände att skolan fick 

räcka för min del, jag ville börja arbeta för att sedan se om jag skulle studera vidare” 

 

”Skolan var både bra och dålig, men jag kände att jag ville börja jobba och få in pengar, de svårt och leva när ens 

föräldrar inte har jobb och så man måste göra sitt för att hjälpa dem, därför kunde jag inte heller vänta med och 

gå på högskola” 

 

I citatet ovan nämns det av Mohammed att skolan både kunde vara bra och dålig. Varför den i 

vissa delar ansågs som dålig, berodde enligt Mohammed på vetskap om att den egentligen inte 

behövdes, då han i vissa stunder kände att han ändå inte skulle få användning av den p.g.a. att 

han var invandrare och en Rosengårdsbo. 

Vad gäller banden eller anknytningen till samhället i övrig så påvisar Mohammed och Mirza en 

ganska hög anknytning till samhället. De två arbetare idag på olika firmor och känner en glädje 

med att ha ett arbete som de trivs med. 

 

Shpend är den informanten som påvisar störst brist på anknytning till det svenska samhället. 

Shpend påvisade under intervjun en större skoltrötthet än andra informanter, han påvisade även 

som alla andra en bristande kontakt med infödda svenskar. 

 

”Jag är så trött på skolan, ibland så får jag lust och bara hoppa av” 
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Citatet är intressant eftersom de vittnar om en skoltrötthet som sträcker sig utöver den ”vanliga” 

skoltröttheten som alla ungdomar ibland kan ha. Att han funderar på att ”hoppa av” bevisar att 

skoltröttheten är större än i vanliga fall. 

Shpend säger även att anledningen till att han inte kan se skolan som viktig beror på svårigheten 

att förstå allt som lärs ut och anledningen till att det lärs ut. Shpend tycker vidare att lärarna är allt 

för missgynnande mot honom och att lärarna alltid pekar ut honom som den skyldige. 

 

5.4 Rosengård och gemenskapen 

Alla informanter vi intervjuade hade under intervjuerna väldigt mycket att säga om Rosengård. 

Många talade om Rosengård som ett bra ställe, ett ställe som snarare präglas av en gemenskap än 

isolering och fientlighet. Ahmed menar att Rosengård är ett ställe som är helt annorlunda än vad 

många som inte bor där tror. 

 

”Alla tror ja Rosengård det är kriminalitet där och ungdomarna är ute hela tiden och skapar problem, men det är 

inte sant, det finns de som gör skit, men de flesta är till och med bättre än kanske vanliga svenskar” 

 

Enligt alla våra informanter är Rosengård ett ställe som de alltid trivts i och gemenskapen bland 

de flesta av invånarna som bor i Rosengård är god. 

Shpend uttalar sig om Rosengård som ett område där det alltid händer saker och ting: 

 

”Rosengård är ett ställe som inget annat ställe är i Sverige det är ett ställe där det alltid händer nått och här är 

människorna avslappnade” 

 

Mohammed har liknande utsagor om Rosengård som Shpend men utvecklar detta och säger: 

 

”När jag flyttade hit först så ville jag bara gråta, jag tänkte att området är katastrof, men nu, nu älskar jag och 

bo här, jag skulle gråta om jag blev tvungen att flytta” 

 

Citatet ovan påvisar enligt Mohammed en rädsla till en flytt till Rosengård, detta ändrades dock 

enligt Mohammed efter hand. Nu är tanken av att flytta ifrån Rosengård skrämmande för 

Mohammed. Mohammed tycker väldigt mycket om området Rosengård. 

 

Mirza menar vidare att gemenskapen är väldigt hög i Rosengård bland ungdomar. 
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”Vi har bra gemenskap här, du kan stanna med någon i Rosengård snacka en kvart typ, fråga hur mår du, hur 

mår din familj osv. utan att du ens känner personen” 

 

Det som blir tydligt i intervjuerna är att väldigt många talar väldigt gott om Rosengård. Begrepp 

som gemenskap och glädje präglar deras svar på våra frågor om Rosengård och människorna där. 

Denna förskönade bild återger ungdomarna i flera omgångar, men det finns även negativa 

påståenden om Rosengård. 

Alisa uttalar sig om den stora kontroll gemenskapen i Rosengård frambringat. Alisa menar att 

eftersom många har god kontakt med varandra så får man höra mer skvaller än man möjligtvis 

hade gjort i andra områden. 

 

”Det snackas en del skit här, speciellt kvinnor ska alltid snacka om vad någons dotter gör osv.” 

 

Det Alisa lyfter fram för oss påvisar som vi förstår det, att skvaller ter sig som något vanligt 

mellan familjerna i Rosengård. Man skvallrar om varandras barn för varandra eller för den delen 

om andra. 

 

Många av ungdomarna vi intervjuat beskriver även en stor begäran av att vilja bo kvar i 

Rosengård. Rosengård är ett ställe de tycker väldigt mycket om och att flytta ifrån Rosengård vore 

enligt dem inte något de hade velat göra. Någon som skiljer sig ifrån denna begär av att vilja bo 

kvar i Rosengård så pass länge till, är främst Alisa men även Sherif och Mirza. De skulle kunna 

tänka sig att flytta från Rosengård inom snar framtid. 

Alisa uttalar sig på följande sätt när hon belyser sin önskan till att flytta från Rosengård. 

 

”jag älskar Rosengård och det är en del av mig men jag vill ändå flytta och skaffa mig andra bekantskaper och 

upplevelser eftersom jag tror att det kan hjälpa mig vidare i livet” 

 

5.5 Kamraternas betydelse 

Kamrater eller kompiskretsen är något väldigt viktigt för samtliga av våra informanter, man är 

väldigt noga med beskrivningen av sina vänner och beskrivningarna kan ofta sättas i ett jämlike 

med familjemedlemmar. Vänner framstår som väldigt viktiga och man vårdar sina relationer väll, 

samhörigheten är viktig. ”Ahmed” utrycker det på följande vis: 
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”Min kompiskrets som jag umgås med varje dag är inte så stor, vi är fyra stycken och vi känner varandra sen vi 

var små och jag flytta till Rosengård. Alla de är rätt så lika mig, dem går i skolan och undviker och hamna i 

skit, alltså man skulle kunna säga att de är som jag”. 

 

De flesta lyfter fram sina riktiga vänner som de som de har växt upp med, dvs. de som funnits 

där hela tiden och som de känner stark samhörighet till. Denna samhörighet är väldigt viktigt för 

de flesta, stark samhörighet resulterade i bättre tillit vilket är väldigt viktigt, eller som de utrycker 

det ”riktigt bra vänner”. ”Alisa” uttalar sig följande: 

 

”mina närmaste vänner har jag växt upp med, det är svårt att skapa samma band med andra när man blir 

vuxen för man går genom mycket som barn och jag tycker det är svårt att skaffa riktiga bra vänner nu”. 

 

Detta var också ett exempel på att de närmaste vännerna är just de man har växt upp med, och 

man lämnar inte dem i första taget. Ett exempel får vi av ”Mohammed” som i en yngre ålder var 

nära att hamna snett tillsammans med sin dåvarande kompis, men växte upp och valde en annan 

väg i livet. Han kompis däremot fortsatte i samma banor som tidigare, men det hindrande inte 

”Mohammed” att ge upp sin barndomskompis, utan trots hans kompis vägval försöker han vara 

där för honom, situationen med sin kompis beskriver han det på följande vis: 

 

”Vissa har man tappat kontakten med tiden, innan så drack jag också och gjorde dumheter, jag och min 

dåvarande bästa kompis, vi växte upp på gatan liksom men jag har lämnat allt det där, jag ägnar mer tid åt jobb 

och familj medan min polare fortfarande håller på, därför umgås vi inte lika mycket. Jag försöker hjälpa han men 

han har aldrig haft någon att se till honom” 

 

De kompisar man växer upp med håller man fast vid, samhörigheten är stor och man beskriver 

varandra som familjemedlemmar. Men på frågan om man har några svenska kompisar blir svaret 

ofta i stil med: 

 

” Ja de har jag fast inga sådana nära vänner mest bekanta, jag vet inte varför det har blivit så vi har nog bara 

sökt oss till varandra”. 

 

Det är viktigt att påpeka här att uttrycket ”Vi har nog bara sökt oss till varandra” syftar till 

informanten och hennes invandrarkompisar från Rosengård. Man avgränsar sig väldigt mycket till 

sitt eget område och dess invånare när det gäller vänner och bekanta, detta resulterar ofta i att 
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majoriteten av ens vänner och bekanta blir personer med invandrarbakgrund. ”Mohammed” 

beskrev sin umgängeskrets i Rosengård på följande sätt: 

 

”Jag är social som person så jag umgås med många olika människor, jag har några som jag festar med några som 

jag träffar när jag går till moskén några som jag jobbar med osv. de flesta är blattar, araber, albaner, bosnier och 

turkar men jag är nästan aldrig ensam jag gillar att umgås med människor, alla möjliga, så Rosengård är bra på 

det sättet.”. 

 

Även han som beskriver sig själv som social person med ett brett umgänge avgränsar sig i stora 

drag till Rosengård. Precis som vi konstaterat så blir det så att de som håller sig inom områdets 

gränser och har sin största del av vardagen i Rosengård brukar utveckla umgängeskretsar, som för 

det mesta består av personer med invandrarbakgrund. ”Ferid” som tidigare bodde i Hultsfred 

men flyttade till Rosengård, förklarade detta för oss på följande vis: 

 

”Jag känner hela Rosengård nu (skrattar), så det blir många vänner. Jag har en turk som jag brukar vara med 

lite mer med, men vi är typ tio kompisar som träffas någon gång i veckan. Skillnaden mellan Hultsfred och 

Rosengård är att där hade jag svenska kompisar, här har jag alla nationaliteter förutom svensk.(skrattar).” 

 

Vår informant beskriver det på ett lite skämtsamt vis, med lite skratt emellanåt, men situationen 

han beskriver för oss är väldigt vanlig för de flesta i Rosengård. I många fall har man inte valt 

bort svenskar som en del av sitt umgänge, utan man har bara inte växt upp i en sådan miljö där 

svenska umgängen är vanliga. Vid en vidare fråga som också innefattade svensk bekantskap, 

svarade ”Mohammed” på följande vis: 

 

”Innan jag flyttade till Rosengård så bodde jag i Landskrona, till och med där bodde jag bland massa invandrare, 

sen jag flyttade hit och det blev samma sak, till och med mer invandrare här som ni förstår. Jag har hela mitt liv 

bott så här och umgåtts så här, ni t.ex. växte upp bland fler svenskar jag växte upp bland invandrare”.   

 

Han försöker förklara för oss här att han aldrig haft en chans att komma in i ett umgänge med 

svenskar, eller att svenska personer kommer in i hans umgänge. Han ser inte negativt på sin 

situation, men förklarar för oss på detta vis hur hans situation är jämfört med vår som är 

uppväxta i Dalarna. Området man bor i spelar en stor roll för hur ens umgänge och bekantskap 

kommer att se ut. En enkel förklaring får man fram ur citatet ovan, många invandrare i ett 
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område leder till en bred invandrarumgängeskrets, och tvärtom, många svenskar leder till många 

svenska vänner och bekanta. 

 

Vi ställde även ett par frågor kring deras fritidsintressen och vad de gjorde under sin lediga tid, 

det blev ganska liknande svar inom det området, de flesta beskrev sina fritidsintressen som 

vanliga, med vanliga menade dem sådant som de flesta ungdomar hade för sig. ”Alisa” svara 

följande: 

 

”Främst umgås, fikar och dansa mycket hiphop så det blir mycket det, och sen går vi väll ut på helgerna då och 

då, ja som det flesta gör”. 

 

 ”Shpend” uttalar sig följande: 

 

”Vi är ute rätt mycket, ibland så drar vi till någon kompis som har dvd och då hyr vi film och kollar. Annars 

gör vi inte så mycket, ganska tråkigt faktiskt, ibland om någon polare träffar en brud så bjuder vi hennes 

kompisar också och umgås allihop”. 

 

De flesta beskriver sina fritidsintressen som ganska vanliga, och i flera fall som ganska tråkiga, 

”det finns inte så mycket att göra” är ett ganska vanligt förekommande citat, ”Shpend” förklarar 

sin fritid följande: 

 

”Många säger att det inte finns så mycket att göra här i Rosengård och det är sant, alltså det gör faktiskt inte det 

men man är ute och rör sig, spelar fotboll, fikar på stan, träffar tjejer osv. som de flesta gör i Sverige”. 

 

Även i detta fall framkom det ett citat som flera kom upp med ”som de flesta gör”, dvs. man 

förklarar sin situation som de flesta ungdomars i Sverige, man gör sådant som de flesta unga gör. 

Flera av ungdomarna förklara för oss att man var väldigt mycket ute, framför allt för att träffa 

människor, de flesta var vana vid ett väldigt socialt liv. Vår informant som tidigare beskrev sig 

som väldigt social beskrev även följande: 

 

”Jag kan inte va hemma allt för länge, jag måste ut och röra på mig, göra saker, träffa folk osv. Jag skulle aldrig 

klara av som svenskarna gör, de bor i samma trappuppgång som någon men hälsar inte ens på sin granne, här i 

Rosengård kan du ställa dig med någon utanför snacka en kvart om allting sen när du går därifrån så vet du inte 



56 

 

ens vad han heter”. 

 

Det han försöker förklara här är att det sociala livet är väldigt stort och väldigt viktigt i 

Rosengård, det hör till vardagen att hälsa, umgås och snacka med de flesta i sin omgivning. Han 

förklarar att detta leder till att det är mer liv i området, och att människor mår bättre av att röra 

sig ute och umgås, ett socialt liv är bra för välmående. Han är van att befinna sig i sådana miljöer, 

så allting annat känns för stelt för hans smak. Han påpekade hur viktigt det var att hälsa på 

grannen, detta förstod vi som en viktig del av gemenskapskänslan, man delar på någonting 

genom att bo i Rosengård. Alla befinner sig i samma cirkel med en liknande vardag och liknande 

bakgrunder, så hälsningarna blir ett sätt att visa respekt för varandra och behålla gemenskapen 

man har.  

 

5.6 Identitetsbildning 
5.6.1Dubbel identitet 
Identitets frågor som vi ställde upplevdes som ganska komplicerade att svara på men gav en hel 

rad liknande svar, vi lyfte framförallt fram frågan ”Hur känner du dig själv, som svensk eller 

invandrare?”, och svaren flödade på i allt för liknande former. ”Ahmed” svarade med: 

 

”Jag ser mig själv som invandrare här i Sverige, tror nog aldrig jag kommer se mig själv som svensk eftersom en 

svensk aldrig kommer se mig som en svensk, mest därför”. 

 

Ett annat men likt svar fick vi av ”Alisa”, svaret löd följande: 

 

”Jag ser mig själv som en svenskinvandrare skulle jag vilja säga, jag kommer alltid vara invandrare för svenskar 

tror jag, även om jag skulle prata flytande osv. men jag bor här snackar svenska osv. så jag är väl en blandning av 

de båda.” 

 

En tredje informant, ”Ferid” svarade på vår fråga med en motfråga, där han i stora drag 

markerade att frågan vi ställt redan hade ett givet svar. 

 

”Jag kommer fan från Serbien, ingen ser mig som svensk, så hur ska jag se mig som detta??” 

 

Ett givet svar från hans sida, och även från flera andras, ingen kände sig som en svensk även fast 

de flesta mer eller mindre har växt upp i Sverige. I ett vidare skede fick vi även höra lite orsaker 

till att de inte kände sig som svenskar, orsakerna var flera men några av dem som kom från 
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”Alisa”, ”Mirza” och ”Mirsad” lät som följande: 

 

”Jag har värderingar som kanske inte svenskar har, där skiljer man sig åt. Alltså värderingar typ skaffa familj 

tidigare, inte byta så mycket killar osv. vilket är viktigt med sådana saker” 

 

”Det handlar om kultur osv. svenskar tänker på ett annat sätt än vi, det kan typ sitta dricka vin med sina barn, 

eller ha typ pojkvän/flickvän när de är 14år som får sova över och sådana saker, sånt gör inte vi” 

 

”Mitt hemland är mycket mer annorlunda om man jämför med Sverige, därför kan jag typ aldrig bli svensk, ok 

om jag kom från Norge de är liksom som svenskar fast det är ett annat land” 

 

Frågorna som rörde identitet och tillhörighet var väldigt komplicerad för ungdomarna att svara 

på, svaren lät ofta som ovan och kom ofta tillbaka fast i en annan formulering, dvs. även fast vi 

intervjuade en annan person så blev svaret sig likt det tidigare. Två svar som lät lite annorlunda 

kom från ”Ahmed” och ”Shpend”, deras svar visade på att ungdomarna såg sig varken som det 

ena eller det andra till hundra procent, utan det handlade också en hel del om hur andra såg på 

dem. 

 

”Men sen är det olika det där alltså Zlatan är svensk för vissa men för andra är han invandrare”. 

 

”Det roliga är i Sverige är jag invandrare och så men i Kurdistan blir jag kallad svenne osv”. 

 

Två citat som liknar varandra, dvs. vissa människor ser Zlatan Ibrahimovic som svensk, han är 

uppväxt här och spelar för svenska landslaget, men andra går på hans ursprung och på det viset 

framställs han som invandrare. Den andra informanten uppfattas som försvenskad och som 

svensk i Kurdistan, medan i Sverige upplever han sig själv som invandrare. Anledningen är 

densamma i båda fallen, beroende på hur andra ser honom tex. svenskar i Sverige och kurder i 

Kurdistan, så ändras hans identitet och tillhörighet.  Ungdomarnas svar visade klart och tydligt på 

att de kände sig delade, inte minst av den orsaken hur andra såg på dem. 

 

En informant, ”Mohammed” som stack dock lite ur mängden, till skillnad från de andra 

ungdomarna och deras svar menade denna att han enbart kände sig som invandrare. Det spelar 

ingen roll att han levt en större del av sitt liv i Sverige, han menar att han trivs i rollen som 

invandrare i Rosengård. Han såg inte ner på svenskar, men menade att alla borde vara stolta över 
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sitt ursprung, kultur tillhörighet osv. Han menade även att som muslim så kunde man inte bli 

svensk, mest av den anledningen att Sverige helt enkelt är ett kristet land. 

 

”Jag är praktiserande muslim, det spelar ingen roll om jag nu bor i Sverige, jag vill hålla fast vid mitt förstår du? 

Jag har inget emot kristendom eller svenskar t.ex. men det skulle låta konstigt om jag sa att jag kände mig som 

svensk som muslim, tycker jag i alla fall”. 

 

Det vi fick fram ur hans utsägande är alltså, att även religion kan spela en avgörande roll i 

identitetssökande. Om man t.ex. var praktiserande muslim så var det enklare att identifiera sig 

med sitt ursprung och som invandrare än som t.ex. svensk. 

Vi fick även förklarat för oss att de flesta som bodde i Rosengård var just muslimer, och han 

menade att de som gick i moskén och träffades regelbundet hade en fin sammanhållning. Det var 

ett fint sätt att umgås på och dela sin gemenskap. Ett citat som förklarar hans tankar ganska 

tydligt lyder följande: 

 

”De flesta som bor här kommer från muslimska länder, men nationalitet spelar inte så stor roll när man är i 

moskén osv. alla kommer överens och det är bra sätt att umgås på, jag menar det är en fin grej att man även här i 

Rosengård som ligger i Sverige kan följa sin religion osv.”   

 

Vi förstod att det var viktigt för denna informant att behålla den egna kulturen och sin religion, 

vilket även kunde tolkas fram hos de andra informanterna, även fast det var delade i sin identitet. 

Rosengård framstod som ett bra exempel för framförallt praktiserande muslimer enligt vår 

senaste informant, många går till moskén regelbundet och det har blivit en del av vardagen för de 

flesta där, om man jämför med andra områden i Sverige. Detta var även en av anledningarna till 

att vår informant trivdes i Rosengård, eller som han uttryckte:  

 

”Jag skulle aldrig kunna tänka mig bo någon annanstans, här har jag allt, Rosengård är det skönaste stället man 

kan bo på” 
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5.7 Sammanfattning resultat 

Vi skall under denna rubrik göra en kort sammanfattning av vårt empiriska material. Varför vi 

väljer att göra detta beror på vår vilja att väva samman uttalanden för att på så sätt underlätta för 

oss samt läsaren om vad som framkommit i kapitlet.  

Alla våra informanter beskriver familjerelationerna som väldigt goda. Banden till familjen är 

väldigt starka och de flesta informanter har bättre känslomässig relation till mamman än pappan i 

familjen. Empirin visar att många av informanterna har väldigt stark kontroll från familjen vilket 

gör att de allt som oftast vet vad informanterna gör. Detta minimerar risken för att begå 

kriminella gärningar eller andra handlingar. Kriminalitet är något som, utifrån utsagorna från 

informanterna, föräldrarna inte accepterar. 

Det uppstår även konflikter i hemmet, många av konflikterna är av den ”vanliga arten” som 

enligt informanterna uppstår i de flesta familjerna. Dock uppstår även andra konflikter som 

begränsar vad vissa informanter får göra. Att begå kriminella gärningar eller att bege sig på 

diverse fester allt för ofta, är något som skapar konflikter i hemmet. Kontakten med infödda 

svenskar är väldigt låg och den leder allt som oftast till en separation mellan informanterna och 

de infödda svenskarna. Informanterna upplever infödda svenskar som annorlunda och till viss del 

otrevliga. 

Anknytningen till det övriga samhället så som skolan är i hög bland flera informanter. Skolan 

anses som viktig och en låg grad av skoltrötthet påvisas från informanterna. Skolan anses dock 

vara väldigt tråkig av en informant och skolan är enligt honom ett ställe som man fördriver tid på. 

Att komma in i arbetsmarknaden och arbeta är något väldigt viktig för informanterna och flera av 

dem har ett arbete. 

Rosengård är ett ställe som det talas väldigt positivt om citat som ”jag älskar rosengård” är 

vanliga och många informanter skulle inte kunna tänka sig att flytta ifrån Rosengård. Empirin 

visar på en väldigt hög gemenskap i Rosengård där de flesta känner varandra. 

En informant menar att när alla känner varandra väl kan det förekomma skvaller om främst tjejer 

i vilket sedan föräldrarna kontrollerar tjejerna för att detta skvaller inte skall uppstå. Anledningen 

till att detta görs beror på att familjen inte skall känna sig som ovärdig, och anse sig själva som 

dåliga föräldrar.  

Kamrater vänner och bekanta framstår som väldigt viktiga i Rosengård, det är viktigt att ha 

vänner som man kan lita på. De flesta av våra informanter umgås främst med personer av 

utländskursprung. Detta beror inte på att de valt bort svenskar i sina umgängen utan anledningen 

ligger i området de är uppväxta i. De menar att området är väldigt avgörande i hur bekantskapen 

kommer se ut, eftersom de är uppväxta i Rosengård som är invandrartätt så leder det automatsikt 
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till vänner med utländskt ursprung. De flesta menar att man är mer social i Rosengård än t.ex. 

andra områden utanför, man är väldigt mån om smådetaljer som t.ex. hälsa på sina grannar osv. 

trots att man inte umgås på fritiden och liknande. Alla våra informanter hade umgängen som 

bestod av blandade nationaliteter, araber turkar bosnier albaner, alla umgås med alla, man umgås 

framför allt med sådana man växt upp med. På fritiden gjorde man sådant som de flesta 

ungdomar i Sverige gjorde, man förklarade att man precis som de flesta ungdomar, fikade, hade 

filmkvällar festade, spelade fotboll osv. Fritidsintressen skiljde sig inte från övriga ungdomar, 

utanför Rosengård. 

I vidare forskning kom vi in på identitetsfrågor, dvs. vi lyfte fram frågor som vad man ansåg sig 

vara ”svensk eller invandrare”. De flesta var lite delade i den frågan, men svaret blev framförallt att 

man kände sig lite som både och. Det går inte att komma ifrån sitt ursprung, och det var inget 

man strävade efter heller, men man förstod att man hade tagit åt sig lite av den svenska kulturen 

också vilket ledde till att man kände sig förvirrad i frågan. Flera informanter förklarade att de 

övriga samhällets syn på dem var väldigt avgörande i frågan hur de själva uppfattade sig. 

Eftersom svenskar ser på dem som invandrare så kunde de själva då inte uppfatta sig som 

svenskar, menade en av informanterna. En annan förklarade att de i hemlandet kallade honom 

för ”svenne”, medan i Sverige så var han ”blatte”. Detta leder till en förvirring hos ungdomarna, 

men trots allt så var det viktigt för de flesta att hålla fast vid sitt ursprung. En informant som 

stack lite ur mängden och menade att han till hundra procent var invandrare, var praktiserande 

muslim och menade att han som muslim inte kunde bli svensk, framför allt för att Sverige var ett 

kristet land. Han såg inget fel i det utan menade att det naturligt borde vara så för alla, man bör 

hålla fast vid sitt ursprung och alla borde ha chansen att följa sitt. Han menade också att 

Rosengård var bra på det viset att man framför allt som muslim och invandrare kunde utöva sin 

religion på ett fint sätt, och det fanns en hel del andra att dela denna känsla med. Detta är 

vardagen för de flesta i Rosengård, och en av de starka anledningarna till att vår informant trivdes 

och aldrig ville flytta från Rosengård.      
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6 Analys 
I följande kapitel kommer vi att tillämpa teorier som vi redogjort för i den teoretiska ramen. Vi kommer även att 

tillämpa teorier av vårt urval av den tidigare forskningen. Vi skall vidare i detta kapitel tolka en redan tolkad 

verklighet. Detta innebär att vi tolkar våra informanters tolkning av deras situation och liv i Rosengård. Vi 

kommer i ett vidare perspektiv att försöka analysera våra informanters tolkningar för att sedan försöka analysera 

dessa med ett urval av teorier. 

 
 
6.1 Familjen 

”Jag älskar min familj, de betyder allt för mig och de älskar mig”, våra informanter var väldigt tydliga med 

att tala om för oss att familjen var viktigt i deras liv, det var till och med det viktigaste. Många av 

våra informanter stod sin familj nära och kunde inte tänka sig ett liv utan dem. Men deras 

familjerelationer var lite annorlunda, vissa av informanterna hade bättre kontakt med ena 

föräldern, majoriteten svarade att mamman var den som de kunde vända sig till om de stötte på 

problem. Pappan stod för den dominanta och stränga bilden medan mamman stod för förståelse.  

Ett bra citat som förklarar hur våra ungdomar ser på deras relation med pappan ser ni här nedan:  

”… men hos oss är det inte så att jag pratar med pappa om saker och ting så ofta vi har en mer kallare relation 

men ändå så vet jag att vi har bra kontakt…” 

Citaten tyder på att oavsett kontakten med pappan så innehar dessa ungdomar en stor respekt för 

pappan, de hade inte bara respekt för pappan utan även för familjens värderingar och normer. 

Dessa ungdomar har växt upp med normen att föräldrar skall man respektera och lyda. Hirschis 

teori belyser tron på det konventionella samhället.  Föräldrarna skall fungera som en instans som 

lär upp ungdomar de normer och värderingar som samhället förespråkar.  

Om ungdomarna inte har en kärlek och respekt för sina föräldrar finns det då enligt Hirsch en 

risk för att värderingar och normer från föräldrarna inte tas emot av barnet. Detta kan dock bli 

lite motsägelsefullt eftersom familjen i vår uppsats bygger på en familj som härstammar från ett 

annat land och som bor under segregationens tak.  Vi tror att invandrare i segregerade områden 

kan ha värderingar och normer som skiljer sig från det konventionella samhällets värderingar och 

normer. Om ungdomarna har stor respekt för sina föräldrar och det sker en normöverföring 

mellan barnet och föräldern så kan anpassningen till familjens normer leda till att barnet stärker 

anslutningen till just föräldrarnas normer, och inte till de normer som finns inom det svenska 

samhället. 
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För att föra analysen vidare är familjkonflikter något som generellt återfinns i de flesta familjer, 

konflikterna är kanske inte likadana i alla familjer, men de finns. I våra informanters utsagor 

handlade konflikter bland annat om kriminella aktiviteter, problem i skolan eller konflikter om 

utgång. Av våra intervjuer med ungdomarna fick vi reda på att deras föräldrar inte accepterade en 

attityd som inte respekterade hemmet, skolan och samhället. Deras föräldrar kunde bli väldigt 

arga och besvikna om de fick hem en lapp från skolan om att deras barn hade skolkat, samma sak 

gäller om polisen skulle vara inblandad. Ungdomarna berättade att det är det värsta för 

föräldrarna, att polisen besöker deras hem. Det som var utmärkande för intervjuerna var att alla 

informanter uttalade sig om att deras föräldrar absolut var emot kriminalitet och detta var en åsikt 

som präglade alla informanters föräldrar. I ett kriminellt sammanhang anser föräldrarna att barnet 

inte respekterat dem eller deras hem tillräckligt. Man kan koppla polisens inblandning till Hirschis 

teori, han menar att barnens respekt för föräldrarnas moral är väldigt viktigt för att inte begå 

kriminella handlingar. Om ett barn har en hög anknytning till föräldrarna så skapar detta en 

överföring av normer och ideal till barnets beteende. Vissa ungdomar hamnar, trots den höga 

anknytningen till föräldrarna, i ett avvikande beteende. Anledningen till att de gör det kan enligt 

vår tolkning av det hela bero på att de barn som bor och lever i Rosengård anknyter till föräldrar 

som härstammar från andra länder, och på så sätt innehar andra värderingar och normer. Det blir 

alltså en överföring av normer och värderingar men ”fel” normer och värderingar. 

 Enligt vissa av informanterna var de väldigt noga med att inte skapa några problem så deras 

föräldrar skulle bli besvikna. Men det som ungdomarna påpekade var att deras föräldrar 

kontrollerar de för mycket. Det var bland annat om var dem ska gå i skolan, deras val av vänner 

och i vissa fall val av make.   

När informanterna uttalade sig om kriminalitet och vilka åsikter deras föräldrar hade angående 

detta var svaret hos alla informanter liknande. Man talade enligt informanterna om kriminalitet 

som något som absolut var förbjudet inom familjen och som inte på något sätt borde infinna sig 

hos ungdomarna. All form av laglöshet förkastades från föräldrarna menade informanter. Hirschi 

pratar om kontroll över barnet, att även det är viktigt för att barnet inte skall avvika alltså om 

föräldrarna vet vem barnet umgås med och hur stor tid det spenderas mellan föräldrarna och 

barnen. Desto mer föräldrarna vet desto mindre risk för brott, ju mer föräldrar spenderar tid med 

sina barn desto större sannolikhet att barnet frågar om deras åsikt innan de gör något. Men det är 

inte alltid självklart att en förälder umgås med sina barn, för många av våra ungdomar är det inget 

speciellt.  

De menar att de inte behöver ensamtid med föräldrarna för att veta att föräldrarna bryr sig om 

dem. Många av våra informanter påpekade att föräldrarna tjatar mycket om deras sociala och 
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privata liv. Föräldrarna vill exempelvis att deras barn ska lyckas 

i skolan och sedan i arbetslivet. Och det är därför de ”tjatar” menar Ahmed. "...alla föräldrar här vill 

att deras barn ska va bäst och smartast med utbildning och allt...". Här menar vi att föräldrarna har höga 

åsikter och inte minst höga förväntningar om barnens liv men det betyder inte att barnen ska 

följa deras förväntningar. Anledningen till att de inte följer dessa menar vi beror på andra aktörer, 

inte enbart föräldrarna och deras åsikter och förväntningar. Ungdomarna påverkas av andra 

också, som t.ex. sina vänner vilket då hamnar i kontrast till  

föräldrarnas förväntningar. Men utifrån våra informanter har vi märkt att det finns legitima 

förväntningar och åsikter bland de flesta av föräldrarna i Rosengård. Det som blir tydligt i denna 

uppsats är att föräldrarna har mycket att säga till om skolan och arbete, men även om val av 

make/maka. I generella termer är det i dagens Sverige ganska självklart att man som egen person 

själv får välja vem man vill gifta sig med, men för våra informanter är det inte alltid det mest 

självklara. För Mohammed är det inte så självklart, för tillfället har föräldrarna bara en åsikt om 

hans liv och det är om äktenskap. "...nu är de helt inne på att jag ska gifta mig, de tjatar en del faktiskt". 

Det var inte bara Mohammed som kände att föräldrarna tjatade, många av våra informanter hade 

likadan situation hemma. Oavsett graden på föräldrarnas tjat, så kommer ändå våra ungdomar ta 

del av deras råd och åsikt. Denna typ av familjekontroll kan vi koppla till Hirsch teori om 

attachment. Dessa ungdomar är psykiskt och emotionellt kopplade till föräldrarna och de är då 

väldigt mottaliga för föräldrarnas uppfattningar och känslor. Ju närmare ungdomarna står 

föräldrarna desto mindre risk för dem att gå emot föräldrarna och begå brott. Samtidigt kan den 

starka emotionella anknytningen till föräldrarna vara till nackdel eftersom föräldrarna som är 

invandrare kan inneha andra normer och värderingar än vad det generella konventionella 

samhället har.  

 

6.2 Ungdomarnas band till det svenska samhället 

"Det är lättare och vara med invandrare vi förstår oss på varandra på ett helt annat sätt än vad jag och en svensk 

hade gjort, vi tänker likadant och det mest därför". Det här svaret fick vi från nästan alla ungdomar när 

vi ställde frågan om varför deras umgängeskrets innefattade bara utländsk födda vänner. Vi fann 

snabbt i våra intervjuer att många av våra informanter 

hade bristande band till infödda svenskar. De talade om för oss att deras relationer till infödda 

svenskar var dåliga och att deras umgängeskrets till större delar bestod av personer med etnisk 

bakgrund.  

Alisa var en av de som inte hade en relation till infödda svenskar, enligt henne beror det mycket 

på hennes bostadsområde. 
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Hon menar att under hennes uppväxt har hon bara varit med utländsk födda personer, detta 

berodde enligt henne på att de alltid hade mycket gemensamt som hon inte hade med andra. Hon 

fortsätter sedan med att säga att nu i vuxenlivet är det inte så lätt att skapa band med andra 

människor inte minst med infödda svenskar. Det hon berättar är intressant ur ett perspektiv, 

anledningen till den bristande kontakten till infödda svenskar berodde på förorten Rosengård och 

dess isolering från det övriga samhället. Travis Hirschi menar att när anknytningen till samhället 

är lågt finns det en betydligt större risk för barn att skapa ett avvikande beteende.  

 

Det var inte bara Alisa som hade något dåligt att säga om Rosengårdens isolering, samtliga 

ungdomar menade att Rosengård är inte en plats där alla kulturer möts, där finns bara en kultur 

och den är de utländska. Infödda svenskar bor inte här och väljer heller inte att komma hit.  

Isolering är en sak medan uteslutning är en annan, Ahmed menar att han aldrig har fått chansen 

till att umgås med infödda svenskar och det har lett till att han nu inte har några svenska vänner. 

Den största förklaringen till segregeringen från svenskar beror på Rosengårds befolkning, där 

majoriteten är utländsk födda.  

Mirza var en av de som hade förutfattade meningar om svenskars personlighet och sätt att vara. 

"Svennar är konstiga som fan, de är fett egoistiska och ungdomar som svenskar de tänker bara på sig själva. 

Ingen respekt för äldre och så." Skolan gav heller ingen chans till kontakten mellan svenskar och 

invandrare där även majoriteten var utländskt födda individer. 

Likheter mellan svenskar och invandrare kom på tal under intervjuerna och många av våra 

ungdomar påpekade att det inte fanns likheter mellan "dem" och "oss". Just denna uppdelning är 

vanlig bland befolkningen i Rosengård. Denna typ av uppdelning kan vi koppla till Gunnar 

Alsmarks resonemang om identitet. Hur ungdomarna uppfattar och ser sig själva är en 

beteckning något som de flesta kallar för identitet. Denna identitet skapas genom ungdomars 

relation till varandra och det är därför ungdomarna känner en känsla av gemenskap i sin 

umgängeskrets, för att där har de även sin individuella plats. Ungdomarna får de sociala 

identiteter, som skapas av exempelvis ålder, kön, etnicitet m.m., och det påverkas de av. Att i 

vissa fall lägga större vikt vid vissa aspekter av den sociala identiteten och skapa då en gemenskap 

till en annan grupp, i detta fall den svenskfödda gruppen.   

Goffman menar att det finns två olika sociala identiteter, virtuell och faktiskt identitet. I vårt fall 

så hade ungdomarna förutfattade meningar om svenskar då de ansåg att svenskar var egoistiska.  

Sedan har vi den faktiska identiteten som kännetecknar de egentliga egenskaperna som en infödd 

svensk själv tycker att han besitter. Om vi går tillbaka till "dem" och "vi" så valde vi att koppla 

Charles Westins identitetsteori som kan uppstå för invandrare. Westin menar att ungdomarna ser 
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sig själva som invandrare och i sin tur har ungdomarna tillägnat sig de andras syn på dem.  

När detta sker så har ungdomarna förnekat viktiga aspekter i sin jagföreställning som dem då 

tigare haft. I stället har de anammat sig nya aspekter med den roll som andra tilldelat dem.  

 

Utbildning och arbete är något de flesta strävar efter, många väljer att studera på högskolor eller 

universitet för att sedan få ett bra arbete. Vi fann att några av våra ungdomar studerade i 

högskolor och gymnasiet. Anknytningen till den svenska skolan är väldigt hög för vissa men låg 

för andra. Alisa som är den enda av ungdomarna som har valt att läsa vidare på Malmös  

högskola tycker att det är en viktig beståndsdel för att hon ska kunna ha ett fungerande liv. Hon 

menar att hon inte kan ha ett lyckligt liv om hon inte blir något. Föräldrarna hade en stor del i 

Alisas val, hon menar att det är dels för hennes föräldrar som hon valde att studera vidare. Det 

som visar att Sherif, Ferid och Alisa har en hög anknytning till den svenska skolan är det stora 

intresset för skolan. De studerar för att de ska få ett anständigt arbete i framtiden. Ahmed har en 

annan syn på skolan, för det mesta tycker han att det är roligt och han har lätt för skolan, men 

ibland orkar han inte lägga så mycket energi på det. Och då blandar föräldrarna in sig för att 

försöka förklara för honom att det är en viktig del i hans liv. Vi förstår honom, anknytningen till 

skolan är hög, men ibland kan den sjunka. Föräldrarna har även dem en viktig funktion då de 

ställer förväntningar på Ahmed vilket enligt Ahmed lett till att skolmoralen varit hög.  

Men några av våra ungdomar har valt att inte fortsätta sina studier efter gymnasiet. Detta är på 

grund av skoltröttheten och en vilja att komma ut på arbetsmarknaden. De ville börja tjäna 

pengar som kan försörja sig själva och sin familj. Men de vill påpeka att skoltiden har präglats av 

positiva influenser. "Skolan var både bra och dålig, men jag kände att jag ville börja jobba och få 

in pengar, det var svårt att leva när ens föräldrar inte har jobb och så måste man göra sitt jobb för 

att hjälpa dem, därför kunde jag inte vänta med att gå på högskola.´". I detta citat menar 

Mohammed att skolan hade sina bra och dåliga stunder. Men ibland kände han att han inte hade 

användning av skolan då han är en invandrare och en ”Rosengårsbo”. 

 

 Bourdieus teori om utbildning kan kopplas till Ahmeds tanke om skolan. Bourdieu menar att 

utbildningssystemet är uppbyggt på ett sätt som bevarar skillnader mellan elever med medfött 

kulturellt kapital och elever som föds utan den. Månson menar att inom skolan försöker man 

skapa den bilden att alla elever har lika stor chans att lyckas inom sin utbildning oavsett var man 

kommer ifrån. Men våra ungdomar har inte kunskapen om de värden och normer som dominerar 

i vårt samhälle, och då har Ahmed, i detta fall, sämre förutsättningar till att omvandla kunskapen i 

utbildningen till den bildning som krävs.  
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6.3 Rosengård och gemenskapen 

Ett ämne som är väldigt viktigt för våra ungdomar var när vi frågade ut om området Rosengård. 

De hade en hel del att säga till om deras område, där de ha växt upp i. Många av de talade om 

Rosengård som ett bra ställe, där det präglas av gemenskap och inte av isolering och fientlighet. 

De nämnde att det är mycket prat om kriminaliteten i Rosengård, då de anser att det inte finns så 

mycket utav den.  

Vi märkte snabbt att ungdomarna var snabba med att försvara Rosengård, de menar att 

"Rosengård är ett ställe som inget annat...det är ett ställe där det alltid händer nått och här är människorna 

avslappnade". Men för Alisa var det inte alltid en dans på rosor, hon menar att det finns en stor 

kontroll då många är vänner och känner varandra bra finns det risk att man hör mer skvaller än 

någon annanstans. "Det snackas en del skit här, speciellt kvinnor ska alltid snacka om vad  

någons dotter gör osv.". Men det är inte bara Alisa som har problem med området. Sherif och Mirza 

delar hennes åsikt, de har en vilja att bo någon annanstans inom snar framtid. "Jag älskar Rosengård 

och det är en del av mig men jag vill ändå flytta och skaffa mig andra bekantskaper och upplevelser eftersom jag 

tror att det kan hjälpa mig vidare i livet".  

Forskaren Irene Molina menar att platser har en avgörande roll i ungdomskulturen, i det fall är 

Rosengård platsen, Rosengård är en förort vilket är verklighet för våra ungdomar. Men 

utmaningen är att vilja skapa alternativa identiteter mot samhället. Våra informanter, Alisa, Sherif 

och Mirza, har börjat skapa motståndsidentiteter mot ett samhälle som diskriminerar dem. 

 

6.5 Kamraters betydelse 

Det vi konstaterat utifrån våra informanter är den stora betydelsen av deras vänner, vänner 

framställs som familjemedlemmar bland våra informanter och deras värde är stort. 

Samhörigheten är viktig och de flesta påpekar att deras riktiga vänner är de som de växt upp med 

och därmed har starkast samhörighet med.  Margaretha Rolfson(1994) berör detta ämne i sin 

undersökning om Rosengård, hon menar att sammanhållningen i ett kompisgäng handlar om 

normer och värderingar. ”Kompisars normer och värderingar väger mer än föräldrarnas” och anledningen 

till detta beror på att ”ungdomarna delar på erfarenheter, upplevelser, spänning, intressen och med detta 

attityder och åsikter i utbyte mot tryggheten som finns i kompisgäng”. Trygghet är ett annat centralt begrepp 

i vår undersökning bland ungdomarna och deras vänner, man var noga med att påpeka att ens 

riktiga vänner var de som man växt upp med. De riktiga vännerna delade man sin uppväxt och 

erfarenheter med, precis som Rolfson (1994) tar upp. En tjej förklarar detta på följande vis:  

”mina närmaste vänner har jag växt upp med, det är svårt att skapa samma band med andra när man blir 

vuxen för man går genom mycket som barn och jag tycker det är svårt att skaffa riktiga bra vänner nu”. 
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Det vi märker vidare i vår undersökning är ungdomars begränsade umgängen, deras vänner och 

bekanta består framför allt av personer med invandrar bakgrund. Anledningen till följande beror 

inte på att man valt bort svenskar i sin umgängeskrets, i stället handlar det om att man aldrig fått 

en riktig chans att utveckla sitt umgänge tillsammans med svenskar. Ungdomarna har växt upp i 

Rosengård och i området är som vi redan konstaterat invandrarbefolkningen stor. Masoud 

Kamali förklarar ungdomars situation utifrån ”utanförskapet i det svenska samhället”, som 

invandrarföräldrar utvecklar när det hamnar utanför arbetsmarknaden osv. Kamali menar att när 

föräldrarna inte klarar av att komma in det svenskar samhället, inte klarar av att få ett arbete så 

utvecklar de en negativ inställning till samhället vilket i sin tur smittar av sig på barnen. I det här 

fallet börjar föräldrarna hålla hårt vid sina rötter medan deras barn, ungdomarna ”identifierar sig 

med området de bor i. Deras ”horisont krymper och begränsas till den lokala umgängeskretsen” som Kamali 

utrycker det. Det vi ser här är att även Kamali i sin undersökning kommit fram till att 

ungdomarna avgränsas mycket till området de bor i samt den lokala umgängeskretsen. I våra 

intervjuer kan vi se att den lokala umgängeskretsen bestod av framförallt individer med 

invandrarbakgrund, en informant som tidigare bodde i Hultsfred men sedan flyttade till 

Rosengård förklarar för oss: 

”Jag känner hela Rosengård nu (skrattar), så det blir många vänner. Jag har en turk som jag brukar vara med 

lite mer med, men vi är typ tio kompisar som träffas någon gång i veckan. Skillnaden mellan Hultsfred och 

Rosengård är att där hade jag svenska kompisar, här har jag alla nationaliteter förutom svensk.(skrattar).”  

 

Citatet ovan var inte ovanligt förekommande i vår undersökning, flera ungdomar uttalade sig 

liknande, en informant beskrev det på följande vis: 

 

”Innan jag flyttade till Rosengård så bodde jag i Landskrona, till och med där bodde jag bland massa invandrare, 

sen jag flyttade hit och det blev samma sak, till och med mer invandrare här som ni förstår. Jag har hela mitt liv 

bott så här och umgåtts så här, ni t.ex. växte upp bland fler svenskar jag växte upp bland invandrare”.   

 

Informanten jämför sin uppväxt med vår för att tydliggöra sin åsikt och förenkla sitt uttalande, vi 

som är uppväxta i Dalarna har växt upp bland svenskar och därmed utvecklat vår umgängeskrets 

även bland svenskar. Han har växt upp i invandrartäta områden och därmed utvecklat ett 

invandrartätt umgänge, en enkel förklaring på hur saker och ting utvecklas inom ämnet 

”umgängeskrets”. 

Vi var tidigare inne på tryggheten som dessa ungdomar strävade efter bland sina vänner och 

familjer. Maria Borgströms(1994) resonemang visar på att tryggheten är väldigt viktigt för 
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ungdomar som växer upp i förorten. Vi måste lägga märke till att författaren lyfter fram 

ungdomar från förorten och det finns en anledning till detta. Borgström menar att ungdomar i 

förorten alltid varit synliga för majoritetssamhället, men ur ett negativt perspektiv. Att få en 

etikett som ”svartskallen” och ständigt påminnas om att man inte hör hemma i det svenska 

samhället leder till att ungdomarna känner sig segregerade och annorlunda. Detta leder i sin tur 

till att man de känner sig otrygga, och tryggheten söker man hos familjen men framförallt 

vännerna. Detta hjälper oss att förstå vår informant som beskrev sin uppväxt bland invandrar 

med vår bland svenskar, han växte upp i förorten och detta kan anknytas till Borgströms 

tankesätt. Hans uppväxt i förorten gjorde honom synlig för majoritetssamhället, kanske ur ett 

negativt perspektiv, detta har därmed lett till att han hållit sig till områdets invånare och personer 

med liknande uppväxt och erfarenheter, dvs. andra ungdomar från förorten. Vi som däremot 

växte upp i Dalarna blev inte synliga för majoritetssamhället på samma vis, vi växte upp i 

majoritetssamhället i stället och detta har lett till att vi enklare kunnat utveckla svenska umgängen. 

Vi undersökte även ungdomarnas fritidsintressen och även där fick vi liknande svar, de flesta 

förklarade för oss att de gjorde ”det vanliga som alla ungdomar i Sverige gör”, dvs. de spelade fotboll 

träffade kompisar, fikade osv. Följande citat kom från två olika informanter men lät ungefär 

desamma. 

”Främst umgås, fikar och dansa mycket hiphop så det blir mycket det, och sen går vi väll ut på helgerna då och 

då, ja som det flesta gör”. 

 

”Många säger att det inte finns så mycket att göra här i Rosengård och det är sant, alltså det gör faktiskt inte det 

men man är ute och rör sig, spelar fotboll, fikar på stan, träffar tjejer osv. som de flesta gör i Sverige”. 

 

Det vi lägger märke till här är hur ungdomarna påpekar att deras fritidsintressen är precis som alla 

andra ungdomars i Sverige. Även fast deras umgängen främst bestod av invandrare och de kände 

att de stod lite utanför majoritetssamhället samt dess svenska invånare så skiljde sig inte deras 

fritisintressen för det. Vi får en känsla av att de trots ”utanförskapet” vill påpeka att de är en del 

av Sverige och har något gemensamt med majoritetssamhällets ungdomar, dvs. de är precis som 

andra ungdomar även fast de bor i Rosengård och har invandrarbakgrund. Följande skulle kunna 

kopplas till Bourdieus teori om habitus, grundtanken handlar om att individens handlingar alltid 

är sociala och kollektiva i sin karaktär. När en individ vitsas och deltar i olika sociala miljöer så 

tillskriver hon sig olika sätt att förhålla sig till dessa. Hur denna person förhåller sig därefter till 

dessa brukar formas av erfarenheter som personen samlat på sig från tidigare miljöer i sin 

levnadsbana. Det är detta Bourdieu kallar för habitus alltså när en individ tillskriver sig olika 
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agerande, eller som han utrycker det ”habitus”. Ungdomarna beskrev alltså sina fritidsintressen 

som ”vanliga” och ”sådant som alla i Sverige gör”, alltså man skulle kunna tolka detta som trots 

att de bor i Rosengård och till en viss del utanför det svenska samhället så befinner de sig 

fortfarande i Sverige och svenska miljöer. Rosengård är en del av Sverige och ungdomarna där 

stöter på liknande erfarenheter i t.ex. sina fritidsintressen som resten av Sveriges ungdomar, och 

hur de förhåller sig till dessa handlar som sagt om individer och dess personliga erfarenheter. 

Men det viktiga blir att de ungdomarna i Rosengård befinner sig i svenska miljöer ur den 

synvinkeln att de bor i Sverige och därmed tillskriver de sig liknande habitus, i det här fallet 

gällande fritidsintressen, som resten av Sveriges ungdomar. För att tydliggöra det hela så menar vi 

att trots att Rosengårds ungdomar och det konventionella samhällets ungdomar befinner sig i två 

olika världar så har dem ändå Sverige gemensamt, Sverige är miljön de befinner sig och därmed 

stöter de på liknande erfarenheter samt tillskriver sig liknande habitus. 

 

6.6 Identitetsbildning 

Nader Ahmadi(2003) är en av flera författare som inriktar sig på frågor kring 

invandrarungdomars identitetsbildning. I hennes antologi ”Ungdom kulturmöten och identitet ” så tar 

Ahmadi tillsammans med flera författare som Fereshen och Lewin upp frågor just kring 

invandrarungdomars identitet. I kapitlet ”Sexualitet och heder” menar Ahmadi tillsammans med 

ovan nämnda författare att en fråga som sällan diskuteras är den så kallade ”kulturella 

schizofrenin”, dvs. som invandrarungdomar i segregerade områden upplever när de hamnar i 

kläm mellan hemmets och samhällets kulturer. 

Vi försökte undersökte identitetsfrågan även i vår undersökning och inledde intervjun bland våra 

ungdomar med frågan hur de kände sig? Som svenskar eller invandrare? Svaren kom i allt för 

liknande former: 

 

”Jag ser mig själv som invandrare här i Sverige, tror nog aldrig jag kommer se mig själv som svensk eftersom en 

svensk aldrig kommer se mig som en svensk, mest därför”. 

”Jag ser mig själv som en svenskinvandrare skulle jag vilja säga, jag kommer alltid vara invandrare för svenskar 

tror jag, även om jag skulle prata flytande osv. men jag bor här snackar svenska osv. så jag är väl en blandning av 

de båda.” 

”Jag kommer fan från Serbien, ingen ser mig som svensk, så hur ska jag se mig som detta??” 

Följande kan direkt anknytas till Maria Borgströms(1998) resonemang. Borgström gjorde en 

undersökning bland spansktalande ungdomar i en av Sveriges förorter och hennes slutsats blev 

väldigt lik våra ungdomars situation. Borgström kom fram till att hur mycket än hennes 
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informanter försökte anpassa sig till det svenska samhället genom att försöka tala flytande 

svenska osv. så blev de inte accepterade.  Det som i stället sker bland dessa ungdomar är att de 

blir utsatta för ett ständigt påpekande kring det som är annorlunda, och därmed segregeras dem. 

Detta leder i sin tur att ungdomarna i Borgströms undersökning men även i vår söker sig till sina 

landsmän, och invandrargrupper, eftersom de ändå inte accepteras som svenskar. Det svenska 

samhället vill inte se dem som svenskar även fast vissa ungdomar är födda i Sverige, talar flytande 

och har medborgarskap. Det är alltid något som utmärker ungdomarna som gör att det 

konventionella samhället ser dem som annorlunda. Vi kan se klara tecken på att våra informanter 

resonerar likadant, en av informanterna påpekar tydligt att han inte kan se sig som svensk, 

eftersom svenskar inte ser honom på det sättet. Den andre informanten tar även upp detta med 

språket som är en väldigt viktig faktor inom integration. Han menar att även om han talade 

flytande svenska så skulle han inte uppfattas som svensk, precis som Borgström kom fram till i 

sin undersökning. 

Borgström avrundar sin undersökning med slutsatsen att dessa ungdomar utvecklar sina 

socialkulturella identiteter utifrån två världar, familjen och det svenska samhällets. En del av 

ungdomarna vet hur de ska relatera till det medan andra fortsätter sitt sökande efter en identitet. 

Informanten ovan som uttalar sig som ”en blandning av de båda” skulle kunna relateras till de 

ungdomar som inte riktigt vet var de står. 

Masoud Kamali skriver om normöverföring från föräldrarnas sida till ungdomarnas. Kamali 

menar att normöverföringen av hemlandets kultur osv. är starkast när de hamnar utanför det 

svenska samhället, då håller de hårt i sina rötter och överför hemlandets kultur och normer till 

ungdomarna. Rosengårds föräldrar är ofta utstötta av samhället och lever i en sluten värld, en 

värld där det följer hemlandets normer trots att de befinner sig i Sverige. Vi kunde se tydliga 

tecken på att ungdomarna förhöll sig till hemlandets normer när det gällde vissa situationer. Vid 

fråga varför de inte kände sig som svenskar fick vi svaren: 

”Jag har värderingar som kanske inte svenskar har, där skiljer man sig åt. Alltså värderingar typ skaffa familj 

tidigare, inte byta så mycket killar osv. vilket är viktigt med sådana saker” 

”Det handlar om kultur osv. svenskar tänker på ett annat sätt än vi, det kan typ sitta dricka vin med sina barn, 

eller ha typ pojkvän/flickvän när de är 14år som får sova över och sådana saker, sånt gör inte vi” 

Följande kan uppfattas som fördomar gentemot svenskar, men det vi ser är att dessa ungdomar 

påverkas en hel del av föräldrarna och hemlandets värderingar. Vi kan alltså fastslå att Kamalis 

tänkande stämmer till en stor del, ungdomarna följer sina föräldrars värderingar inom vissa 

områden, det sker alltså en normöverföring på dessa invandrarungdomar. I vissa fall märkte vi att 



71 

 

normöverföringen gav rum i större drag bland vissa, religion var en orsak till detta. De ungdomar 

som var t.ex. praktiserande muslimer uttalade sig följande: 

”Jag är praktiserande muslim, det spelar ingen roll om jag nu bor i Sverige, jag vill hålla fast vid mitt förstår du? 

Jag har inget emot kristendom eller svenskar t.ex. men det skulle låta konstigt om jag sa att jag kände mig som 

svensk som muslim, tycker jag i alla fall”. 

Informanten i frågan var ung precis som våra andra informanter, men trots att han växt upp i 

Sverige uttalade han sig på följande vis. Det vi kan se här är att personen lever mer efter 

hemlandets värderingar och normer, och därmed förknippar han sig med sina rötter och sitt 

hemlands nationalitet. Även här skulle vi kunna anknyta Kamali om normöverföringen. 

Informanten var som vi nämnt uppväxt i Sverige, men höll hårt i sina rötter, alltså måste en viss 

normöverföring ägt rum enligt vår analys. Hirschi diskuterar normöverföringen i sin sociala band 

teori och menar att barns respekt för föräldrars moral och värderingar skapar starka band till 

familjen vilket i sin tur förhindrar kriminalitet. Problemet med Hirschis teori här är att de 

värderingar som föräldrarna till våra informanter har och som deras barn anses anknyta till skiljer 

sig från det konventionella samhället. Det kan som Hirschi påpekar ske en norm och ideal 

överföring från föräldrarna till barnen som skall förhindra kriminalitet men normen och idealet 

som överförs, från föräldrarna till barnen i Rosengård, stämmer i vår undersökning inte alltid 

med de normer eller ideal som finns i det konventionella samhället. Hirschi menar vidare om 

okonventionella föräldrar överför sina normer till sina barn kan barnen utveckla ett avvikande 

beteende. I vår undersökning har inte ett avvikande beteende i form av kriminalitet uppkommit i 

någon större omfattning.   

Identitetsfrågan upplevde vi som väldigt komplicerad, frågan skulle kunna diskuteras i lång tid 

framöver utan några större slutsatser. Men det som kvarstår är åsikten som många teoretiker och 

forskar har fastslagit, ungdomarna lever mellan två olika världar och utvecklar ofta en 

dubbelidentitet. Problematiken med den dubbla identitet kan enligt Borgström undvikas om de 

kulturer och språk som individen delar liknar varandra. Detta förs fram av en informant som 

menar på att han skulle kunna se sig själv som svensk men bara om denne kom från ett land som 

Norge och inte ett land som Irak eller Turkiet. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Vi har under uppsatsen gång vid flera tillfällen tagit upp vår tidigare forskning i Rosengård, den 

forskningen gick ut på att bland annat studera begreppet ”förortskultur”. Inom denna uppsats 

har vi valt att inrikta oss mer på individerna, deras familj samt deras band till det svenska 

samhället, familjen osv. Vi har precis som i våra tidigare studier haft ett urval av ungdomar som 

deltagit i våra intervjuer, därför kommer vi enbart uttala oss utifrån deras åsikter och tankar. 

En stor del av undersökningen handlade om ungdomarnas relation till den egna familjen, och 

ganska snabbt fick vi fram resultatet att för de flesta så var familjen det viktigaste. Citat som ”jag 

älskar min familj över allt annat, de är de viktigaste för mig”, var vanligt förekommande. De 

förklarade även att deras relation till mamman och pappan inte var densamma. Pappan figurerade 

mer som en ledare inom familjen, medan mamman stod för det känslomässiga, dvs. de vände sig 

till mamman först i fall de hade några bekymmer. Även fast ungdomarna beskrev relationen till 

pappan som ”mer kallare”, vilket vi tolkar som mer dämpad, så är dessa ungdomar väldigt 

bundna till sina föräldrar och syskon, emotionellt. Föräldrarnas åsikter och tankar betraktade man 

som väldigt viktiga, man ville inte göra dem besvikna, även fast man i vissa lägen gick emot 

föräldrarna, så försökte man vara diskret. Föräldrarna hade mycket att säga till om skolan, arbetet 

och även i vissa fall kring äktenskap. Två citat som beskriver detta närmare är: "...alla föräldrar här 

vill att deras barn ska va bäst och smartast med utbildning och allt...", "...nu är de helt inne på att jag ska gifta 

mig, de tjatar en del faktiskt". Vår tolkning av detta bygger på Hirschis tankar, ju närmare 

ungdomarna står sina föräldrar desto mindre risk att de hamnar på vift. Däremot kan nackdelen 

vara att deras föräldrar innehar åsikter och värderingar som skiljer sig från det konventionella 

samhället, vilket i sin tur leder till en större segregering. Vi gick även in på synen av det svenska 

samhället, ganska snabbt fick vi fram uttal som: "Det är lättare och vara med invandrare vi förstår oss på 

varandra på ett helt annat sätt än vad jag och en svensk hade gjort, vi tänker likadant och det mest därför". Ett 

citat som denna beskriver synen på det svenska samhället ganska klart och tydligt. Vår tolkning är 

att man inte ser sig själv som en del i det svenska samhället, dvs. man förstår sig inte på den, så då 

väljer man att hellre stå utanför, i det här fallet handlar det om själva umgänget, men kan även 

anknytas till andra situationer. Att stå utanför handlar inte om det egna valet menade flera av våra 

informanter, t.ex. när det gäller umgängen och kompisar, så har man inte medvetet valt bort 

svenskar. Tvärtom man menar att orsaken till att deras kompiskretsar ser ut som de gör, dvs. de 

flesta är av invandrare bakgrund, beror på området de bor i. Citat som ”det bor inga svenskar 

här” och ”jag har aldrig fått chansen att umgås med svenskar”, beskriver deras tolkning av 

situationen. De flesta skulle alltså kunna tänka sig att ha svenska vänner, men eftersom 

Rosengård till stora delar består av invandrare så får man inte den chansen. 
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Vänner och familj är som vi tidigare nämnt något av det viktigaste i Rosengård, trots att 

umgängeskretsen ofta är begränsad till områdets invånare och mestadels invandrare så är 

gemenskapen stark. Under intervjuernas gång märkte vi att ungdomarna förde en gemensam 

tanke kring att det finns skillnader mellan ”riktiga” svenskar och invandrare. De menade t.ex. att 

svenskar kunde vara egoistiska, och respektlösa mot de äldre. Detta tolkade vi som ett sätt att 

beskriva sin starka gemenskap genom att lyfta fram termerna ”vi” och ”dem”. Vi anknöt detta 

tänkande till Gunnar Alsmarks teori om identitet. Alsmark menar att en del av 

identitetsbildningen bland ungdomar går ut på att skapa gemenskap gentemot en annan grupp. 

Den ”andra gruppen” i vår undersökning tolkar vi som infödda svenskar, i det konventionella 

samhället. Ungdomarna går ihop på detta vis för att hävda sig gentemot ett samhälle de känner 

att de inte tillhör. 

 

”Jag ser mig själv som invandrare här i Sverige, tror nog aldrig jag kommer se mig själv som svensk eftersom en 

svensk aldrig kommer se mig som en svensk, mest därför”. 

 

Följande citat kommer från en av våra informanter, citatet förklarar ganska tydligt för oss hur 

dessa ungdomar tänker, dvs. när det svenska samhället inte vill ha dem och när de inte blir 

accepterade som ”riktiga” svenskar”, då kan de enbart vara och kalla sig för invandrare. 

Ungdomarna kände att även om de talade flytande svenska och hade medborgarskap, så skulle 

det svenska samhället fortfarande se dem som invandrare.  Maria Borgström(1998) menar i en 

liknande undersökning att ungdomarna hela tiden utsätts för påpekanden kring det som är 

annorlunda, det svenska samhället vill alltså inte se dem som svenskar. Det vi kan se här är att 

ungdomarna blir påverkade av synen ”utifrån”, dvs. från det konventionella samhället. Däremot 

fanns det även några informanter som resonerade annorlunda, en av dem utryckte sig följande:  

”Jag ser mig själv som en svenskinvandrare skulle jag vilja säga, jag kommer alltid vara invandrare för svenskar 

tror jag, även om jag skulle prata flytande osv. men jag bor här snackar svenska osv. så jag är väl en blandning av 

de båda.” 

Vi tolkade detta citat lite utifrån Masoud Kamalis resonemang. Kamali beskriver detta som en 

kamp där ungdomarna slits mellan två olika världar, dvs. familjen och samhället. Ungdomarna 

slits mellan familjens normer och värderingar, samt det konventionella samhällets. Problematiken 

uppstår då de hamnar i en ganska förvirrad situation där konsekvensen blir identitetsproblematik, 

dvs. de får svårt att hitta sig själva och sin plats i samhället. Hur problemet bör lösas finns det 

fortfarande inget enkelt svar på. Borgström avrundar sin undersökning med en mening som vi 

tycker är passade till vår också. När ungdomarna hamnar i denna identitetsförvirring där man slits 
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två världar emellan, så vet en del hur de ska relatera till problemet och finna en identitet som 

passar dem, medan andra fortsätter sitt sökande.  

Identitetsproblematiken bland ungdomarna är kanske den mest intressanta biten att forska i. Det 

är viktigt att försöka förstå dessa ungdomar, de är en del av dagens samhälle och de växer trots 

allt upp i Sverige. De är alltså en del av den framtida generationen och därför bör man även 

förstå deras livsbana, samt hur den utvecklas och bakomliggande orsaker. Vår undersökning 

beskriver inte dessa ting på djupet, men tanken var att försöka komma en bit på vägen, dvs. 

försöka förstå problematiken. En vidare forskning skulle kunna begrundas på vår undersökning 

och därmed vara mer ingående, dvs. man skulle kunna gå djupare på vissa fenomen som 

identitetsproblematiken. Vad man än inriktar sig på så är all kunskap kring dessa ungdomar 

välkommen kunskap. De är en del av landet vi bor i och för att få landet att fungera i ett så måste 

man ta med allihop, den nutida situationen låter dessa ungdomar att stå utanför. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 

Stödfrågor till intervjuerna 
 
Bakgrundsfrågor: 
     -Ålder? 
     -Ursprung? 
     -Hur länge har du bott i Rosengård? 
     -Berätta lite om dig själv? 
 

Familjen: 
Familjerelationer: 

- Hur skulle du vilja beskriva din familj? 
- Hur är din relation till familjen? 
- Uppstår det konflikter i familjen? Om ja, vilken typ av konflikter? 
- Upplever du att dina föräldrar finns tillgängliga för dig när du behöver dem? 
 

 

Familjekontroll: 
     -Beskriv din uppfostran 

      -Har dina föräldrar åsikter om ditt liv? 
      -Hur reagerar dina föräldrar när du begår ett fel? 
      -Vet dina föräldrar vem du umgås med?(vad tycker dina föräldrar om de vänner du umgås     
med)? 
      -Har du några regler hemma som du måste passa? 
      -Hur tror du att dina föräldrar hade reagerat om du begick ett brott? 
 
 

Skolan: 
     -Hur anser du att det går för dig i skolan? 
     -Trivs du i skolan? 
     -Hur tycker du att du ligger till med det svenska språket? 
     -Stöttar dina föräldrar din skolgång?   
     -Vad har du för framtidsplaner? 
    

Fritidsintressen/Vänner: 
-Hur ser din kompiskrets ut? 
-Vad brukar ni göra på fritiden? 
-Har ni liknande intressen? 

      -Är du med i någon fritidsförening?(t.ex. fotbollsförening osv) 
 

 
Samhälle 
      -Vad tycker du om Rosengård? 

 -Vad tycker du om Sverige?  
 -Hur ser du på svenskar? 
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Identitet 
     -Hur ser du på dig själv? 
     -Hur ser andra på dig? 
     -Vad tycker du om hur andra ser på dig? 

 

 
 


