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Abstrakt 

I vår kandidatuppsats har vi valt att utifrån intervjuer med unga män och kvinnor med 

invandrarbakgrund från tre olika bostadsområden, Andersberg, Vallås och Nyhem i Halmstad, 

belysa deras upplevelse av sitt bostadsområde och vilken betydelse bostadsområdet kan ha för 

deras interaktion med det omgivande samhället. Vi har i vår studie utgått från den 

fenomenologiska metodansatsen då vi fokuserar på deras egna upplevelser och erfarenheter. 

Vi har samlat in vårt empiriska material genom att använda oss utav en kvalitativ 

forskningsmetod då vi genomförde nio semistrukturerade intervjuer. Resultatet vi har kommit 

fram till visar att respondenterna från Andersberg och Vallås anser att deras bostadsområde 

har en stor betydelse för dem eftersom de har bra relationer med varandra i sitt bostadsområde 

jämfört med det omgivande samhället och därför har de en stor inre interaktion med varandra 

i sitt bostadsområde. Till skillnad från unga män och kvinnor från Nyhem upplever de inte det 

på samma sätt, då deras bostadsområde inte har så stor betydelse för dem och deras yttre 

interaktion med det omgivande samhället är mycket bättre. 

 

Nyckelord: Interaktion, samhället, bostadsområde, invandrarungdomar, utanförskap, 

stigmatisering 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In our bachelor essay we have chosen to highlight by interviews with young men and women 

of immigrant background from three different neighborhoods, Andersberg, Vallås and Nyhem 

in Halmstad, we wan’t to highlight their experience of their neighborhood and the importance 

of their residential area and what significance that area has upon their interaction with the 

surrounding society. In our study we have used the phenomenological method approach since 

we focus on young people’s experiences. We have collected our empirical material through a 

qualitative research method since we performed nine semi structured interviews. The result 

we have reached shows that the respondents from Andersberg and Vallås feel that their 

residential area plays a big part since they have good relations with each other within the 

residential area in comparison to the surrounding society. Therefore, they have a large inner 

interaction with each other within the residential area. The young man and 

women  immigrants from Nyhem have a different experience since their residential area does 

not play such a big part for them and their interaction with the surrounding society is much 

better. 

 

Key words: Interaction, society, residential area, young immigrants, exclusion, stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill först och främst tacka våra respondenter som har ställt upp i vår studie och deltagit i 

våra intervjuer. Vi vill också tacka våra handledare Boel Larsson och Jette Trolle-Schultz 

Jensen för deras vägledning under resans gång. Ett stort tack även till våra familjer som har 

motiverat oss och gett oss ny energi till att fortsätta framåt och nå våra mål. 
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Inledning  
Sociologen Walby tar upp om de olika sociala relationerna som existerar bland världen 

länder. Hon anser att globaliseringen är ett begrepp som används för att beskriva de ständiga 

sociala, ekonomiska och politiska förändringar som sker i våra samhällen (Walby 2009:37-45. 

Hon pekar på att de globala förändringarna som sker i världen har bidragit till att den sociala 

utvecklingen sker snabbare i vissa länder än i andra delar av världen. Konsekvenserna till att 

det sker långsammare förändringar i vissa delar av världen anser Walby leder till andra 

negativa faktorer som till exempel en ökning på ojämlikhet. Det Walby också nämner är att 

globaliseringen har öppnat upp ett nätverk genom världens länder, där sociala relationer samt 

kontakter strömmar genom dessa utvecklade nätverk (Walby 2009:35-46).  

 

En annan sociolog som också tar upp om de sociala ojämnlikheterna är sociologen Ove 

Sernhede som beskriver i sin bok ” AlieNation is my Nation: hiphop och unga mäns 

utanförskap i det nya Sverige ” (2007) en undersökning som han har gjort av 

invandrarungdomars upplevelse av utanförskap i bostadsområdet Hammarkullen som ligger i 

Göteborg. Sernhede beskriver att redan när invånarna skulle flytta in i området Hammarkullen 

1967, så stämplades det som andra klassens bostadsområde i den offentliga debatten 

(Sernhede 2007:70). Den negativa stämpling som området fick bidrog till att många valde att 

flytta till andra områden som hade ett bättre rykte (Sernhede 2007:72). Sernhede valde 

Hammarkullen i sin studie som utgångspunkt eftersom individerna i bostadsområdet 

präglades en hög grad av utanförskap och det var konsekvenserna av detta som Sernhede var 

intresserad av. I sin kvalitativa forskning har Sernhede under ett par år intervjuat och 

observerat några ungdomar i bostadsområdet. Han har under studiens gång fått fram att unga 

individer som är bosatta i ett område som nedvärderas av andra tenderar att känna ett 

utanförskap d.v.s. att de individerna inte upplever sig vara en del av det omgivande samhället. 

Sernhede pekar även på att han under sin studie kunde se att invandrarungdomarna som bodde 

i det segregerade bostadsområdet hade väldigt svårt att känna sig som en del av det 

omgivande samhället och ingå i nya sociala umgänge på grund av den stigmatiseringen som 

de kände (Sernhede 2007:86–92).   

 

Det Sernhede har studerat inspirerade oss till vår studie, med fokus på olika bostadsområden i 

Halmstad. Vi har dock uteslutit att studera utanförskapet utan istället har vi valt utifrån 

intervjuer med unga män och kvinnor med invandrarbakgrund belysa deras upplevelse av sitt 
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bostadsområde och vilken betydelse bostadsområdet kan ha för deras interaktion med det 

omgivande samhället. Vi använde oss av två teorier som ökade vår förståelse kring vårt 

fenomen. Vid genomförandet av vår studie valde vi den kvalitativa forskningsmetoden med 

en fenomenologiska metodansats, då vi genomförde semistruktuerade intervjuer. Vi är 

intresserade av att studera fenomenet för att vi anser det är ett väldigt intresseväckande och 

väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle då vi lever i ett samhälle med mångfald där främjande 

av integration är en viktig del som berör väldigt många individer och inom många olika delar 

av det svenska samhället.  Området är relevant inom sociologin då det handlar om 

interaktionen mellan olika individer i samhället vilket vi anser är viktigt eftersom det kan leda 

till utanförskap, det menar även Sernhede (2007) att individer som bor i ett stigmatiserat 

område och inte har en interaktion med det omgivande samhället upplever oftast en känsla av 

utanförskap.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att utifrån intervjuer med unga män och kvinnor med 

invandrarbakgrund från tre olika bostadsområden, Andersberg, Vallås och Nyhem i Halmstad, 

belysa deras upplevelse av sitt bostadsområde och vilken betydelse bostadsområdet kan ha för 

deras interaktion med det omgivande samhället. För att kunna besvara vårt syfte har vi 

formulerat en huvudfråga som lyder: Hur beskriver de intervjuade sitt bostadsområde och hur 

tror de att individer utanför deras bostadsområde ser på det? 

För att kunna besvara vår huvudfråga har vi formulerat två underfrågor som vi anser är 

relevanta för att besvara vår huvudfråga, och de lyder: 

Upplever de unga männen och kvinnorna med invandrarbakgrund att de har en interaktion 

med individer från andra bostadsområden och i så fall vilken betydelse har deras 

bostadsområde i dessa sammanhang?  

Upplever de att det finns en gemenskap i det egna bostadsområdet? 

 

 

 



 

3 
 

Bakgrund 

Vi kommer i detta kapitel börja med att ge en kort definition av interaktion och redovisa 

studier som visar på att unga män och kvinnor med invandrarbakgrund som bor på 

segregerade bostadsområden har svårt att interagera med det övriga samhället. Slutligen 

kommer information om de olika bostadsområdena, Andersberg, Vallås och Nyhem där våra 

respondenter bor. 

Definition av interaktion 

I boken Social interaktion: flöden-positioner-värde (2007) som är skriven av Björn Eriksson 

menar han att samtalen som pågår mellan oss individer går att definiera som den vanligaste 

formen av interaktion. Det man ser i våra samhällen är människor som kommunicerar med 

varandra och människor som agerar på olika sätt, vi kan se långa eller korta samtal mellan 

individer och hur samtalet flyter på. Individen som lyssnar och inte har ordet i en dialog 

markerar hela tiden på olika sätt att hen är med i dialogen genom nickning, kroppsspråk m.m. 

(Eriksson 2007:16). Samhället skapas av individer och det sker genom samspel d.v.s. samtal. 

Den sociala interaktionen som sker mellan oss människor i samhället kan se väldigt olika ut i 

olika samhällen, grupper och beroende på vilken situation individen befinner sig i (Carlheden, 

Lidskog & Roman 2007:12–16). 

 

Olika studier 
I boken Den delade staden (2001) redovisar Lena Magnusson att Sverige historiskt har 

förändrats från ett etnisk homogent till ett heterogent land. Redan under 1930-talet började 

Sverige formas till ett samhälle som skulle vara det “goda hemmet” vilket betydde att 

samhället hade ansvar för individens levnadsstandard och trygghet i samhället genom att man 

försökte satsa på social trygghet och jämlikhet bland individerna i samhället. För att kunna 

åstadkomma målet med social trygghet och jämlikhet började bostäder byggas för en god 

samt jämn bostadsstandard bland annat för att lösa bostadsbrist och locka till sig majoriteten 

av individerna i samhället till de områden som ansågs som förorter (Magnusson 2001:12–14). 

Trots dessa byggprojekt var det fortfarande tomma lägenheter och individer flyttade inte in till 

de områden eftersom det redan innan var stigmatiserade, de som däremot flyttade in till 

områdena var individer med invandrarbakgrund.  

 

En annan studie som Sernhede & Söderman (2010) har gjort och skriver om i boken Planet 

hiphop: om hiphop som folkbildning och social mobilisering där de intervjuar ungdomar som 
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bor på segregerade bostadsområden och känner en stor utanförskap gentemot det omgivande 

samhället. Det utanförskap de präglas av leder till att ungdomarna försöker interagera med 

andra individer genom hiphop. Ungdomarna anser att de genom hiphop får möjligheten att 

kommunicera och belysa de olika problem som de upplever existerar i deras samhälle som till 

exempel deras utanförskap och dåliga interaktion med individer i det omgivande samhället 

(Sernhede & Söderman 2010:35–42). Sernhede & Söderman (2010) pekar även på att den 

dåliga interaktionen som ungdomarna i de segregerade bostadsområdena har leder till att de 

inte integrerar med det omgivande samhället. 

 

Information om de olika bostadsområdena: Andersberg, Vallås och Nyhem 
Områdena ligger geografiskt centralt i Halmstad. Andersberg ligger i närhet till havet, 

centrum, högskola, köpcentrum m.m. I närområdet finns även många arbetsplatser. I slutet av 

60-talet skapades Andersberg som en stadsdel och bostadsbeståndet består av hyreslägenheter 

i 3-8 våningshus grupperande runt ett större parkområde. Området har egen vårdcentral, 

restaurang, café, frisör, HFAB som är ett fastighetsbolag och Medborgarservice som är en 

mötesplats där samhällsvägledare arbetar och hjälper individer som behöver vägledning och 

stöd när det gäller till exempel att kontakta myndigheter och kommunens olika verksamheter 

(Halmstad Kommun 2009). Halmstads kommuns hemsida från 2013 visar att 68,7%  i åldern 

16-64 år är utrikesfödda. 

 

Vallås är ett område i Halmstad som ligger ungefär 4km från centrum. Det bor cirka 5 800 

invånare i Vallås. Området byggdes på 1970-talet och består idag av ett eget centrum med 

ICA supermarket, restauranger, apotek, bibliotek, vårdcentral och folktandvård. I området 

finns också Vallåsskolan som har årskurs 1-9, flera förskolor, äldreboende och Dalsbo 

gruppboende. I närheten av området finns även Halmstad halkbana och ett mindre 

industriområde (Halmstad Kommun 2015). Halmstad kommuns hemsida från 2013 visar att 

60,3% mellan åldern 16-64 är utrikesfödda.   

 

Nyhem är ett bostadsområde som ligger i den östra delen av centrala Halmstad. Området 

ligger centralt och har en god service. I Nyhem finns det matbutiker, restauranger, gatukök, 

bank, café, gym, och flera andra butiker. Det finns även en stormarknad och vårdcentral 

(Halmstad kommun 2009). Statistiken som kommer från Halmstad kommun 2013 visar att 25, 

2% är utrikesfödda i Nyhem mellan åldern 16-64. 
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Tidigare forskning 

Vi kommer i vår tidigare forskning presentera de vetenskapliga artiklar som vi har valt till vår 

studie. Vi har tematiserat artiklarna under rubrikerna: Segregerade bostadsområden och 

bostadsområdens betydelse. Vi har valt att tematisera artiklarna utifrån deras fokusområde 

och kortfattat beskrivit deras resultat.   

 

Segregerade bostadsområden 

Artikeln ”Migration och socialt medborgarskap” är skriven av professorn Aleksandra Ålund 

(2007) och handlar om identitet, språk och kultur i relation till etnicitet och social integration. 

Hon menar att dagens mångkulturella samhälle kännetecknas av etniska segregeringar och 

social marginalisering som är mest synlig i storstäderna. Etnisk segregering innebär åtskillnad 

av befolkningsgrupper baserad på uppfattningar om etnicitet och etniska grupper medan social 

marginalisering innebär att individer utestängs från makt och status (Nationalencyklopedin 

2016). Detta har bidragit till segregering av svenskar och invandrare som Ålund reflekterar 

över dessa frågor och för en diskussion om socialt medborgarskap, internationell migration, 

social utestängning och kategorisering av nya etniska minoriteter som invandrare och 

skillnaden mellan kulturella och sociala relationer. Ålund pekar på en växande klyfta mellan 

svenskar och invandrare när det gäller både bostad och arbete. Hon menar att invandrare 

drabbas mycket hårdare än de etniska svenskarna av ekonomisk kris och arbetslöshet speciellt 

vid de miljöer och områden med stor invandrarbefolkning. Sverige har förr gett större 

uppmärksamhet när det gäller segregerade områden jämfört med andra EU- länder. Detta har 

förändrats kraftigt under 1990-talet eftersom invandrarnas sysselsättningsgrad sjönk drastiskt 

och arbetslösheten ökade stark och denna förändring under 1990-talet påverkade den 

kulturella mångfalden. 

 

I dagens Sverige är kultur en stor fråga, detta eftersom det uppstår konflikter som exempelvis 

kulturkrockar. Detta anses vara sociala problem i Sverige men även i övriga Europa. Ålund 

pekar på att det finns hinder såsom diskriminering på arbetsmarknaden, segregerade 

bostadsområden, politisk marginalisering, etnisk arbetsdelning och vardagsrasism som skapar 

en social uppdelning av samhället i ett ”vi” och ett ”dom”. Sverige är ett av de EU-länder som 

har starkast skydd för etniska minoriteters medborgerliga, sociala och politiska rättigheter 

men även här har det uppstått debatter om invandrarnas kriminella beteende och detta syns 

även överallt i Europa där man utpekar ”invandrarna” och deras kultur som ett hot.  
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En annan artikel som också handlar om segregerade bostadsområden där individer präglas av 

sociala ojämlikheter är, “Racial residential segregation and weight status among US adults” 

(2006) som skriven av professorn Virginia W.Chang. Det hon pekar på i studien är att i USA 

är segregerade bostadsområden ett väldigt stort problem och är väl kända för att påverka de 

sociala och ekonomiska förhållandena för den segregerade minoritetsgrupper. Detta gäller i 

synnerlighet afroamerikaner. De bostadsområden i USA som tenderar vara segregerade 

gällande ras kännetecknas av faktorer som bland annat sämre bostäder, skolor av lägre 

kvalitet och högre brottslighet. Andra konsekvenser i samband med segregeringen i de 

områdena i USA har kopplats till att ha lägre utbildning, lägre arbetspresentationer, 

utanförskap och högre risker för att drabbas av arbetslöshet, kriminalitet, tonårsgraviditet 

m.m.  

 

Ytterligare en artikel som handlar om segregerade bostadsområden är “Linking integration 

and Residential Segregation” skriven av professorerna Bolt, Özüekven & Philips (2010). De 

redovisar i studien att det oftast finns en stark koppling mellan integrationen av etniska 

minoritetsgrupper och deras segregerade bostadsområde. I studien redovisar de ett resultat 

som sociologer och geografer har kommit fram till där de gjorde en kartläggning om 

bostadsområden som består av etniska minoritetsgrupper och dokumenterade deras 

segregation. Dessa studier visade för det mesta att etniska minoritetsgrupper har en tendens att 

bosätta sig och dra sig till ett litet antal fattigare stadsdelar eller bo i sämre bostadsområden. 

Studiens resultat gjorde att fler forskare gick vidare och djupare med att studera individernas 

erfarenheter och förhållanden av deras bostadsområde, i relation till deras känsla av 

välbefinnande och identitet. Det resultat som forskarna fann var att segregationen av 

individerna inom själva bostadsområdet kunde upplevas av dem som en väg till gemenskap, 

styrka och stark bindning till varandra.  

 

I artikeln tar författarna upp att den sociala och geografiska segregeringen av etniska 

minoritetsgrupper länge har varit i fokus och att beslutsfattare har en tendens att visa etnisk 

segregerade bostadsområden i ett negativt ljus. De anser att segregerade bostadsområden kan 

präglas av sociala ojämlikheter på olika sätt och att till exempel arbetslöshet, skolavhopp, 

kriminalitet tenderar att vara vanligare i de fattiga jämfört med rika stadsdelar eller 

bostadsområden. Den andra oron som tas upp i artikeln handlar om att beslutsfattarna anser att 

etnisk segregation kan hindra integrationen av etniska minoritetsgrupper och hotar den sociala 

sammanhållningen. I artikeln nämns det också att fördjupad forskning av viss etnisk stadsdel 
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och samhällen har visats att rumslig segregation även kan ha många fördelar, d.v.s. att det inte 

behöver hindra integrationen under vissa omständigheter utan kan istället underlätta. Detta 

gäller särskilt integrationen av nya invandrare då det kan vara en fördel för dem att bo i ett 

område där de upplever social och kulturell samhörighet med andra individer. Något som i ett 

längre perspektiv ibland kan hjälpa de nya invandrarna med språk, vägledning, anpassning 

osv. 

 

Bostadsområdens betydelse 

Artikeln “The art of becoming “Swedish”: Immigrant youth, school careers and life plans 

(2011) är skriven av forskarna Thomas Johansson och Rita Olofsson och handlar om en 

ökande social och kulturell polarisering i många europeiska länder. I början av 1990-talet så 

skedde några förändringar i samhället som till exempel att arbetslösheten ökade. Situationen 

påverkade alla individer i samhället men invandrarna var mer utsatta för dessa 

samhällsförändringar. Enligt vissa nya studier som tas upp i artikeln visar att mönstret på 

invandrarnas position vid olika samhällsförändringar föreligger av att invandrarna har en svag 

position på den svenska arbetsmarknaden. Det som också tas upp är att i de svenska städerna, 

Stockholm, Göteborg och Malmö lever flest ungdomar med invandrarbakgrund i områden 

som kännetecknas av en hög grad av fattigdom, arbetslöshet och socialbidragstagare. 

Resultatet i studien visar att konsekvensen av detta blir att de unga människor som lever under 

sådana förhållanden i dessa områden blir stigmatiserade och måste ta itu med andras negativa 

föreställningar om sitt samhälle. Det visar sig även att bostadsområdet man bor på och den 

lokala livsmiljön har en betydande inverkan på ungdomarnas självuppfattning och identitet. I 

studien har forskarna även valt att titta på hur unga invandrare planerar sina liv, och hur detta 

relateras till deras uppfattningar om deras bostadsområden, etnicitet och identitet.  

 

De intresserar sig för hur invandrarungdomar uppfattar och hanterar de förhållanden man har 

med varandra genom att ställa frågan om: hur unga personer med invandrarbakgrund i 

mångkulturella förorter hanterar segregationen och den utslagning som existerar. Resultatet 

visade att ungdomar med invandrarbakgrund har stora drömmar och mål i livet som de vill 

uppnå. Men för vissa ungdomar känns det redan hopplöst eftersom de anser att de inte får 

tillräckligt stöd ifrån familjen eller samhället. En del av ungdomarna ansåg även att deras 

bostadsområde har en stor betydelse för hur andra ser på dem. Detta belyser även artikeln “ 

Vardagsliv, normer och värderingar “ som är skriven av Jessica Sjöholm Skrubbe & Henrik 
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Widmark (2014) som pekar på hur urban identitet skapas i olika bostadsområden. I studien 

belyser de områdena Trandared, Hestra Parkstad och Hässleholmen som ligger i Borås och 

hur de kännetecknas av utanförskap som ofta är grundad i etnicitet och tillhörighet. De menar 

att trots att dessa områden endast ligger några kilometer ifrån varandra, så präglas de av 

rumslig segregation då området Hestra Parkstad kännetecknas dels som ett avgränsat 

bostadsområde med en hög grad av sammanhållning, i området bor det individer som speglar 

en välbeställd medelklass i samhället. Bostadsområdet Hässleholmen däremot speglar en 

negativ bild av samhället då området framstår som ett slutet område där individerna i hög grad 

präglas av utanförskap och karakteriseras av etnisk, social och ekonomisk segregering i 

relation till Borås som i helhet. Resultatet i studien visade att idrotten som till exempel 

fotbollen i Hässleholmen är en viktig del av ungdomarnas fritid, vad gäller såväl nöje, deras 

uppfostran då ungdomarna genom fotbollen bildar en gemenskap med varandra och skapar 

sociala möten. Idrotten är också något som prioriteras stort för att integrera människor 

speciellt ungdomar i samhället för att motverka social utestängning. De kom även fram till att 

de olika områdenas geografiska plats och den fysiska miljön kan skapa hinder för individer 

som delar en stad som är tillhörande för vissa men inte för andra. Utanförskapet kan också 

innebära utestängningar från övrig gemenskap i samhället vilket kan vara en orsak till att en 

person eller grupp inte använder stadsrummet. Därav leder det även till en rumslig 

segregation. 

 

Vi anser att presenterad forskning är användbar i uppsatsen då den lyfter fram konsekvenser 

av olika segregerade bostadsområden där individer präglas av sociala ojämlikheter runt om i 

världen.  De sociala ojämlikheterna som råder bland olika bostadsområden skapar en social 

uppdelning av samhället i ett ”vi” och ett ”dom”. Vår tidigare forskning visar tydligt på att 

individer som lever under förhållanden där de blir stigmatiserade måste ta itu med andras 

föreställningar vilket bidrar till att deras självuppfattning och identitet påverkas. En av våra 

frågeställningar syftar till att beskriva hur de intervjuade upplever att andra individer utanför 

deras bostadsområde ser på det. Detta ger oss möjligheten till att styrka och analysera vårt 

empiriska material med hjälp av vår tidigare forskning. 
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Teorier 

Här kommer vi att presentera de teoretiska begrepp som vi har valt att utgå ifrån och använda 

oss vid studiens analys då vi analyserar samt kopplar vårt empiriska material med hjälp av 

begreppen. Vi inleder med att redogöra för Erving Goffmans begrepp stigmatisering och 

därefter presenterar vi Norbert Elias sociologiska begrepp den moraliska differentieringen. 

Deras begrepp används som verktyg för att lyfta fram den sociologiska problematik som 

upplevs bland individerna i de olika bostadsområdena Andersberg, Vallås och Nyhem samt 

vilka konsekvenser som kan uppstå. Begreppen hjälper oss att belysa och förstå hur olika 

sociala relationer eller grupper definieras utifrån de normer, värderingar och regler som finns i 

samhället. De hjälper oss även att förstå vilka effekter som kan påverka individer som inte når 

upp till de olika förväntningarna som existerar i samhället. 

Stigma 
Erving Goffman är en amerikansk sociolog som skriver om begreppet stigma. Stigmatisering 

handlar om ett nedvärderande utpekande och en psykologisk brännmärkning. Begreppet kan 

även kopplas med ett “vi och dom” tänkande d.v.s. att när en grupp eller individ anses avvika 

från samhällsnormerna eller ha någon egenskap som utskiljer sig och anses vara onormal av 

mängden så kan individen bli utstött och stämplad vilket innebär att individen blir 

stigmatiserad (Goffman 2011:10-20). När en person upplever stigma exempelvis mot en 

grupp i samhället uppstår det oftast en känsla av utanförskap och en känsla av att individen på 

något sätt blir ifrågasatt på grund av att man anses “annorlunda”. Goffman nämner att 

stigmatisering kan förekomma via skvaller och beror bland annat på den sociala positionen 

som man har. De egenskaper som gör en individ annorlunda än andra personer i den kategorin 

som hen i övrigt tillhör bidrar till att personen ges ett dåligt rykte i andras ögon och anses som 

mindre värd, samt att hen anses avvikande från samhällets normer (Goffman 2011:16-39).  

 

De normer som finns är hur vi ska bete oss, det gör vi omedvetet d.v.s. genomför handlingar 

och sociala interaktioner och att vi förväntar oss att individer i vår omgivning skall bete sig på 

ett “normaliserat” sätt. När däremot individer avviker från dessa mönster uppstår ett stigma. 

Goffman (2011) beskriver även olika strategier som en individ kan använda sig av för att 

undvika eller dölja sitt stigma. Individen kan ta avstånd eller isolera sig från de personer som 

riskerar att stigmatisera denne för att på så sätt undvika att bli ifrågasatt som avvikare i 

samhället. En individ i samhället kan även vara medveten om att dennes egenskaper inte är 

önskvärda av andra personer, vilket medför att individen kämpar för att skapa en bild av sig 
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själv där denna negativa egenskap inte finns. Hen kan också använda sig av en strategi där 

individen hemlighåller och inte informerar om något för att inte ses som annorlunda i andras 

ögon. Ytterligare en strategi som en individ kan använda sig av är att man tydliggör och 

erkänner det beteendet som anses som udda i samhället bara för att lättare kunna känna sig 

accepterad (Goffman 2011:137–158).  

 

Goffman (2011) anger även i boken tre olika typer av stigma där den första är kroppsliga 

stigman som kallas för misskrediterade stigma som exempelvis är fysisk missbildning vilket 

kan vara att individen har ett synligt handikapp. Den andra formen av stigma handlar om 

individens karaktär d.v.s. ett misskreditabelt stigma som innebär att individen har ett stigma 

som inte syns men finns som till exempel homosexualitet, man vet det innerst inne men det är 

inget som syns på utsidan. Att vara misskredidtabel innebär också att man vill dölja sitt 

stigma ett exempel på de individer som bär på en känd hemlighet i samhället är homosexuella 

individer då vissa väljer att inte komma ut med sin sexualitet utan istället förhålla sig till det 

“normala” och dölja hemligheten. Man kan även koppla begreppet misskreditabelt till 

intrycksstyrning d.v.s. att personen i samhället försöker följa de föreställningar samt normer 

som finns beroende på vilken social situation hon befinner sig i . Den sista typen av stigma 

kallas för gruppstigma som innebär att man blir stigmatiserad utifrån en grupp exempelvis 

utifrån att man tillhör samma religion, nation, kön och klass (Goffman 2011:11-13) 

 

Den moraliska differentieringen 
Elias skriver i sin bok “ Etablerade och Outsiders”( 2010) om begreppet den moraliska 

differentieringen då han menar att inom varje grupp finns det en moralisk hierarki. De flesta 

individer följer de olika normer, föreställningar och regler som existerar i samhället och 

uppträder i en större utsträckning mera moraliskt än andra. Det Elias (2010) pekar på är att de 

individer som har en stor makt i samhället har förmågan att göra en moralisk differentiering 

d.v.s. att tillskriva bra egenskaper på sin egen grupp och dåliga egenskaper på den andra 

gruppen som inte anses ha lika stor makt i samhället eller som inte följer de normer, regler 

eller föreställningar som finns i samhället. Den grupp som ser sig mer etablerad d.v.s. de som 

har mer makt i samhället tenderar att nedvärdera och skambelägga gruppen som inte når upp 

till de föreställningar eller normer som finns. Elias (2010) menar även att när de etablerade 

grupperna i samhället gör en moralisk differentiering stämplar de individer som anses tillhöra 
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en lägre grupp i samhället. Ofta får en del av gruppen representera hela gruppen vilket innebär 

att en majoritet får sin beskrivning utifrån minoritetens sämsta egenskaper (Elias 2010:11-14).  

 

Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens kvalitativa metod med fenomenologisk 

metodansats, förförståelse, metodval, tillvägagångsätt, analysmetod, urval och avgränsning 

samt de etiska aspekterna. 

 

Kvalitativ metod med fenomenologisk metodansats 
Till vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden med en fenomenologisk 

metodansats. Vi anser att den kvalitativa metoden är mest lämplig för vår studie då vårt syfte 

är att belysa unga män och kvinnors upplevelse av sitt bostadsområde och vilken betydelse 

bostadsområdet kan ha för deras interaktion med det omgivande samhället. En kvalitativ 

studie används främst när man behöver en djupare förståelse av det fenomen man vill studera, 

då respondenten får möjligheten att yttra sig och besvara eller diskutera ämnet som står i 

fokus vilket kan bidra till en djupare förståelse för oss (Ahrne & Svensson 2011:36-56). Vi 

anser därför att den kvalitativa metoden är en fördel för oss och mest lämplig för vår studie 

eftersom vi vill belysa vårt fenomen och det gör vi med hjälp av den fenomenologiska 

metodansatsen, då den studerar livsvärlden d.v.s. den intervjuades upplevelser och exakta 

beskrivningar och försöker bortse från sina egna förkunskaper (Ahrne & Svensson 2011:36-

56). Fenomenologin är en humanistisk forskningsstil, det vill säga respekten för människor är 

viktig eftersom undersökningen baseras på människornas upplevda erfarenheter i 

vardagsvärlden (Denscombe 2016:154:155). 

 

Förförståelse 
Torsten Thurén (2007) beskriver att förförståelse är något som vi har byggt upp under livets 

gång och bär med oss som till exempel tidigare erfarenheter vilket innebär att individen inte 

kan vara helt objektiv i sin studie. Förförståelse är oftast något som bidrar till att man vill 

utföra en forskning och studera djupare på ett fenomen (Thurén 2007:58). Inom den 

fenomenologiska metodansatsen är det viktigt att vara medveten och ta hänsyn till sin 

förförståelse det vill säga, de förutfattade meningarna man har runt om ämnet man ska studera 

djupare på eftersom den förförståelsen vi har som forskare påverkar oftast det som studeras. 
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För att kunna bygga en god förståelse om det ämnet man vill studera så kan det vara en fördel 

att lägga ner mycket tid på till exempel tidigare forskning, då detta underlättar och skapar en 

djupare kunskap om ämnet man är intresserad av att studera djupare på (Watt Boolsen 

2007:24). 

 

Långt innan vi satte igång med studien var vi överens om vad vi ville forska om. Vi som gör 

studien har hört hur olika områden ofta förekommer i media i samband med oroligheter som 

till exempel bränder, kriminalitet osv som riskerar att framstå som områden man helst bör 

undvika. Områdena riskerar att få konsekvenser för hur det betraktas och för interaktionen 

mellan de som bor respektive inte bor på områdena. Med tanke på det vi hört genom media 

har vi haft en förförståelse om hur olika bostadsområden upplevs av andra individer.  

Ingen av oss är uppvuxna i Halmstad och vet vi inte så mycket om Halmstads olika områden.   

Vi ansåg därför att det är var fördel för oss att välja områdena Andersberg, Vallås och Nyhem 

då vi inte har några förutfattade meningar. 

 

Metodval 
Vi anser att fenomenologin är mest lämplig för vår studie eftersom vi vill belysa vårt fenomen 

och det gör vi med hjälp av den fenomenologiska metodansatsen då intervjupersonen har 

möjligheten att berätta en intressant historia om olika händelser och frilägga de känslor som 

hen upplever. Nackdelen med den fenomenologiska ansatsen är att man inte kan dra generella 

slutsatser eftersom empirin baseras på den enskildes upplevelser (Denscombe 2016:154:155). 

Den fenomenologiska ansatsen ger individen möjligheten att uttrycka sig via sina upplevelser, 

därför anser vi att semistruktuerade intervjuer är det bästa metodvalet för vår studie. 

Anledningen till det är att andra människor får möjligheten att dela med sig om sina 

upplevelser och därmed kanske även känna att de inte är ensamma om olika händelser, 

känslor eller funderingar. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun inleds med öppna 

frågor istället för endast några fasta frågor för att minska riskerna till att få ja och nej svar 

ifrån respondenterna, istället kan intervjun bli mer avslappnande och mer detaljerad 

(Zetterquist & Ahrne 2011:37–42). Det vi också försökte undvika var att ha med för långa och 

ledande frågor och detta gjorde vi för att undvika missförstånd samt förvirring hos 

respondenterna.  
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Vi har under våra intervjuer med våra respondenter utgått från vår intervjuguide för att få vårt 

empiriska material. Dessa frågor som vi ställde fick respondenterna möjligheten att yttra sig, 

besvara och diskutera ämnet fritt vilket bidrog till en djupare förståelse. För att kunna känna 

sig fri till att diskutera och frilägga de upplevelser samt känslor man har om ett fenomen är 

viktigt inom fenomenologin vilket vi försökte ta hänsyn till.  

Urval och avgränsning 

För att kunna undersöka alla unga män och kvinnors upplevelser så är Halmstad väldigt stort 

och därför hade vi inte möjligheten att genomföra en sådan undersökning på en så kort period. 

Vi valde därför att avgränsa oss till nio intervjupersoner mellan år 18-25. Vi valde att ha med 

både killar och tjejer till vårt empiriska material eftersom vi vill ha båda könens upplevelse. 

Orsaken till varför vi valde att avgränsa oss till nio intervju personer mellan 18-25 år är på 

grund av att vi ville ha tre intervjuer inom varje bostadsområde och att studera fenomenet 

mellan den åldern verkade mer intressant för oss. Det har inget med våra erfarenheter eller 

bakgrund att göra utan endast att det är intressant att studera fenomenet bland unga då de 

kanske upplever att interaktionen spelar en större roll för dem än för äldre individer med 

invandrarbakgrund. För att kunna genomföra vår studie valde vi bostadsområdena 

Andersberg, Vallås och Nyhem eftersom det bor fler individer med invandrarbakgrund på 

dessa områden enligt Halmstad kommuns hemsida (2016).  

 

Ett hinder med urvalet är att vi inte fick några killar från Nyhems område som ville ställa upp 

på en intervju och detta har vi tagit hänsyn till då vi saknar ett annat könsperspektiv. Vi har 

som sagt tänkt på hindret men slutligen anser vi inte att det är ett problem i vår studie då vårt 

syfte inte är att jämföra könens upplevelse utan endast deras upplevelse av fenomenet. Vi fick 

slumpmässigt fram sex tjejer och tre killar genom ett så kallad snöbollsurval. Snöbollsurval 

innebär att man får hjälp av sina respondenter för att få tag på intervjupersoner till sin studie 

och utifrån dessa personer får man tips på ytterligare respondenter (Denscombe 2016:76–77). 

Detta underlättade för oss väldigt mycket eftersom det gick fort att hitta respondenter till vår 

studie vilket var en fördel för oss eftersom första respondenten tipsade oss vidare till nästa för 

fler intervjupersoner. Om vi inte hade utgått ifrån en snöbollsurval hade det kanske varit 

svårare för oss att hitta respondenter eftersom vi inte bor i Halmstad och har inte heller ett 

socialt umgänge där som skulle kunna underlätta för oss att hitta personer i dessa tre områden. 

Nackdelen med vårt urval är att forskaren endast kommer i kontakt med ett begränsat nätverk 

som de endast blivit tipsade om (Denscombe 2016:76–77). 
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Tillvägagångssätt 

Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer och därför skapade vi vår 

intervjuguide genom ett antal frågeområden med öppna frågor istället för endast några fasta 

frågor för att minska riskerna till att få ja och nej svar ifrån respondenterna. Vi valde dessa 

frågor utifrån vårt syfte och för att kunna besvara våra frågeställningar. Vårt första tema är 

bakgrund, då vi ville veta lite om våra respondenter, vart de kommer ifrån och lite om deras 

bakgrund osv. Vårt andra tema är bostadsområde, där vi ställde frågor om deras 

bostadsområde och vilken syn de har om sitt eget bostadsområde. För att kunna besvara vårt 

syfte och frågeställningar skapade vi ett tredje tema där vi ställde frågor om deras interaktion i 

bostadsområdet och i det omgivande samhället. Till slut avslutade vi med temat framtiden. 

När vi skulle börja med att hitta respondenter till vår undersökning började vi med området 

Andersberg där vi stod utanför Medborgarservice.  

Mittemot hade vi en kiosk, frisör, kris, café vilket gjorde att det var en ständig rörelse av 

individer i alla åldrar med en utländsk bakgrund som gick förbi med moped och cyklar. Det 

stod några killar utanför caféet, vi gick fram till dem och presenterade oss och vårt syfte med 

vår studie. Vi frågade ifall de var intresserade av att ställa upp på en intervju vilket de var och 

ställde därför upp.  

 

Vi informerade att intervjuerna kommer att spelas in och att de kommer vara anonyma vilket 

de gick med på. När vi sedan gick in till caféet frågade vi även en tjej som satt där i fall hon 

var intresserad av att ställa upp och det var hon. Vi fick våra tre intervjupersoner på 

Andersberg väldigt fort och enkelt vilket vi blev glada över. Vi fick frågan av våra 

respondenter i fall vi kunde intervjua de samma dag, vilket vi kunde och genomförde våra 

intervjuer samma dag i enskilda rum var för sig. Vi fick låna grupprum i mötesplatsen för att 

intervjua våra respondenter.Efter våra intervjuer frågade vi dem på caféet ifall de kände någon 

på Vallås som skulle kunna delta i vår undersökning. De rekommenderade en kille i 24 års 

ålder som jobbar som fritidsledare på Vallås och kontaktade honom för att fråga ifall han 

kunde delta i vår intervju. Han var dock inte i Halmstad, men han rekommenderade vidare till 

fem andra ungdomar i Vallås som vi sedan tog kontakt med. Vi ringde dem, förklarade syftet 

med arbetet och frågade ifall de var intresserade att delta i vår undersökning, två av dem var 

inte intresserade, medan de andra tre ville ställa upp. Vi bokade tid med dem på Högskolans 

bibliotek i Halmstad för en intervju.   
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Vår jakt på intervjupersoner i Nyhem var genom vår studiekamrat som rekommenderade en 

tjejkompis som bor där. Vi skrev till henne genom Facebook och frågade i fall hon ville ställa 

upp i vår undersökning och det ville hon. Vi bokade intervjun på Högskolan i Halmstad och 

efter intervjun frågade vi henne ifall hon hade fler vänner på området som skulle tänka sig 

kunna ställa upp. Hon sa att hon skulle meddela oss så fort som möjligt, redan på kvällen 

hörde hon av sig och meddelade oss att hon hade ytterligare två kvinnliga vänner som är 

intresserade.  

Vi bokade tid för intervju i högskolans bibliotek där vi satt i varsitt grupprum och intervjuade 

dem. Vi var mycket nöjda då vi fick tag på intervjupersoner. I efterhand tyckte vi att det hade 

vart intressant att intervjua en kille ifrån Nyhem istället för bara tjejer, då vi kanske hade fått 

en annan upplevelse men eftersom vi inte fick tag på någon kille fick det endast bli tjejer men 

vi har tagit hänsyn till detta.  

 

Vid alla intervjutillfällen började vi med att ge dem ett informationsblad om vårt syfte med 

intervjun och beskrev hur vi kommer att gå tillväga och att våra respondenter är anonyma. Vi 

förklarade även att de när som helst kunde avbryta sin intervju om de kände att de inte ville 

delta längre. Vi berättade för alla respondenter att vi kommer spela in allt dem säger och att vi 

kommer radera materialet efter vår transkribering. 

 

Analysmetod 
I vår undersökning har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Vi spelade in intervjuerna för 

att i efterhand kunna transkribera det empiriska materialet ordagrant. Vi genomförde våra 

intervjuer enskilt med respondenterna eftersom vi båda ansåg att det var en fördel för 

respondenterna då det kan upplevas som ett övertag att två intervjuar vilket kan leda till att 

man som respondent inte ”vågar” vara lika öppen. 

Vi transkriberade direkt efter varje intervjutillfälle medan allt fortfarande var färskt i minnet. 

Vi kodade vårt empiriska material genom färger då vi kopplade vad vi hittade gemensamt från 

varje respondent för att därefter kunna tematisera empirin i vårt resultat. Våra teman i 

resultatet blev: den typiska och den verkliga bilden och önskan om ökad gemenskap, under 

dessa teman har vi ytterligare delat in materialet i under teman. Denna kodning gjorde det 

enklare för oss att sedan gå tillbaka och hitta likheter, skillnader osv. Utifrån det empiriska 

materialet har vi sedan valt teorier, begrepp och artiklar som är mest lämplig till vår studie. 
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Teorier, begrepp och artiklar har vi ändrat flera gånger under arbetes gång på grund av det 

empiriska materialet. 

 

Etiska aspekter 
När man genomför en kvalitativ forskning är det viktigt att vara medveten om de etiska 

aspekterna. De olika etiska aspekterna är att informera respondenten angående syftet med 

forskningen och att man får ett samtyckte innan man påbörjar intervjun. Det är också viktigt 

att garantera och förtydliga för respondenten om individens anonymitet vilket innebär att 

skydda personens identitet och allt man säger under intervjun är en sekretess (Öberg 2011:64-

66). Vi som forskare måste därmed befinna oss nära det studerade objektet och visa respekt 

för det personen delar med sig. Det är även viktigt att vi som forskare tänker på att vara 

förberedd genom att vara lyhörd och engagerad så att respondenten upplever att hen kan 

berätta utan att bli ifrågasatt. Det är därför viktigt att lyssna vad respondenten har att dela med 

sig och inte kränka personen på något sätt (Denscombe 2016:273-275). En viktig princip är att 

respondenten känner sig trygg och vi som forskare måste vara medvetna om deras integritet, 

rättigheter d.v.s. att respondenten vid olika tillfällen under intervjun har möjligheten att 

avbryta och yttra sig i fall de inte vill vara med längre. Som forskare är det också viktigt att 

säkerställa att individen inte på något sätt får lida fysiskt eller psykiskt genom sin medverkan 

(Denscombe 2016:428-430). 

 

Vid början på våra intervjuer började vi med att dela ut informationsblad om syftet och vad vi 

skulle göra och hur intervjun kommer att gå till väga. Vi informerade våra respondenter vilka 

rättigheter de har d.v.s. att respondenten har möjlighet att yttra sig i fall de inte vill vara med 

och att de kan avbryta när de ville under intervjuns gång och att dem är anonyma. Vi 

förklarade även för de att alla uppgifter under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt 

och att intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna transkribera ordagrant och därefter 

kommer intervjuerna att raderas. 
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Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat utifrån de svar vi fått fram från våra respondenter under 

våra intervjuer. Vi kommer börja med att presentera nedanför allmänt om våra respondenter 

och deras sysselsättning. Vi har intervjuat individer från tre olika bostadsområden och vi 

kommer att presentera deras svar gemensamt i två stora teman. Den första lyder: Den typiska 

och den verkliga bilden med under teman: den andra bilden, bilden påverkar interaktionen, 

strategier för att hantera andras bilder-dölja, dra sig undan eller spela roller, den andra bilden, 

för- och nackdelar med bostadsområdet. Det andra temat lyder: Önskan om ökad gemenskap 

och underteman är: relationer och samhörighet innanför sitt bostadsområde, relationer och 

samhörighet utanför sitt bostadsområde, hinder som påverkar ungdomarna, framtiden och 

orsaker som kanske kommer påverka framtiden. 

 

Presentationer 
Lisa är 24 år gammal och är ursprungligen från Turkiet men har bott i Sverige i 20 år 

tillsammans med sin mamma och sina sex syskon. Lisa har bott på Andersberg sedan hon var 

liten med sin familj. Hon arbetar som projektledare och har egna danskurser i Andersberg där 

hon dansar hiphop samt street dans. Kalle är 23 år och kommer ursprungligen från Kosovo 

och har bott i Sverige i cirka 16 år. Han har bott i Andersberg sedan dess tillsammans med sin 

mamma och två syskon. Kalle studerar till högstadielärare på högskolan i Halmstad och har 

även tillsammans med kompis skapat några olika projekt till ungdomarna i Andersberg för att 

hjälpa dem att känna samhörighet gentemot varandra och hålla sig borta från dåliga banor. 

Patrik är 22 år och är född i Sverige men hans föräldrar kommer ursprungligen från Bosnien. 

Han har bott i Andersberg under hela sitt liv tillsammans med sina föräldrar och syskon. Han 

jobbar extra som fritidsledare. 

 

Anna är 22 år gammal och kommer ursprungligen från Makedonien och har bott i Sverige i 15 

år tillsammans med sin mamma och lillebror i bostadsområdet Vallås. Anna är för tillfället 

arbetslös. Robert är 22 år och kommer från Kosovo och bor i Vallås tillsammans med sin 

familj och är för tillfället arbetslös och söker arbete via arbetsförmedlingen. Felicia är 19 år 

och kommer ursprungligen från Iran. Hon har bott i Sverige i 18 år tillsammans med sina 
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föräldrar och syskon på Vallås. Hon går fortfarande på gymnasiet, samhällsvetenskapliga 

programmet och tar studenten i sommaren 2016. Utöver det gillar hon att hålla på med allt 

som har med smink och håruppsättning. 

 

Matilda från Nyhem är 22 år gammal och kommer från Bosnien och bott i Sverige sedan hon 

var 2 år. Hon är uppväxt på Nyhem och bor där idag tillsammans med sin sambo. Hon har fått 

ett nytt jobb på ett företag som arbetar med personalrekrytering inom handel. Helena är 23 år 

gammal, född i Sverige men hennes föräldrar kommer ursprungligen från Bulgarien. Hon är 

uppväxt på Nyhem och bor där tillsammans med sin familj. Hon har gått 

omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och jobbar som undersköterska på ett äldreboende i 

Halmstad. Susanne är 24 år gammal och kommer från Serbien och bor på Nyhem tillsammans 

med sin mamma och lillebror sedan hon var 12 år. Hon studerar på Göteborgs Universitet. 

 

Den typiska och den verkliga bilden 
Vårt material visar en skillnad mellan den upplevelse man tror att andra har av det egna 

bostadsområdet och den bild man själv har, i alla fall vad gäller Andersberg och Vallås. Vi 

kommer under detta tema att redovisa hur respondenterna upplever att andra uppfattar deras 

bostadsområde, att synen andra har påverkar deras interaktion i det omgivande samhället, hur 

respondenterna använder sig av olika strategier för att hantera andras bilder, deras egen syn på 

området samt för och nackdelar om sitt bostadsområde. 

 

Den andra bilden   

Respondenterna från Nyhem upplever att det egna bostadsområdet uppfattas av andra 

individer utanför som ett väldigt attraktivt, bekvämt och mysigt område där det inte händer 

mycket negativa saker förutom att det vid några kvarter bort bor flera studenter vilket då blir 

väldigt högljutt ibland. De beskriver sitt område som väldigt bra och att det uppfattas så av 

andra utanför också. Ett belysande citat är när Helena säger: 

 

” men jag tror väl att det uppfattas som ett bra område tror inte människor inte 

vill bo här utan att det är ett attraktivt område...” 
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 Medan Matilda i jämförelse med andra områden beskriver såhär:   

 

Matilda från Nyhem: “ Nyhem är ett väldigt litet område, och här händer det oftast 

inte något som skulle få någon annan person att vända blicken emot Nyhem på ett 

negativt sätt. Som t.ex. i Andersberg, där händer det väldigt mycket grejer och då blir 

det att man får den uppfattningen om att det är ett otryggt område. Men Nyhem har 

inte det ryktet…” 

 

Våra respondenter Lisa, Kalle, Patrik från Andersberg och Anna samt Robert från Vallås har å 

sin sida liknande och relativt negativa upplevelser av hur deras bostadsområde uppfattas av 

individer utanför deras område. De beskriver det som att majoriteten av invånarna anses vara 

arbetslösa, lever på socialbidrag, utnyttjar systemet och är kriminella. 

Kalle och Patrik från Andersberg menar att individer utanför skapar fel bilder eller som Kalle 

säger “ Jag förstår inte vart dom får alla dessa idiotiska bilder ifrån “. De menar att de har bott 

flera år i Andersberg och allt som påstås om området inte har hänt dem eller någonsin varit 

med om. De menar att det endast är rykten som inte stämmer med verkligheten. Kalle 

uttrycker också att personer som bor i Andersberg vet “sanningen” medan individer utanför 

som inte umgås/bor där inte vet hur området är i verkligheten och därför har en de en negativ 

syn på Andersberg. 

 

Kalle från Andersberg: “ Jag har bott här i så många år och jag har inte varit med 

om någonting som folk påstår att man får vara med om när man kommer hit”. 

 

En bidragande faktor för att förmedla dessa bilder verkar enligt våra respondenter vara media. 

De menar att media har skapat en stor rädsla gentemot området och en dålig bild som inte 

stämmer med verkligheten. De medger att det händer dåliga saker men att media förstorar 

olika händelser väldigt och att det får området att framstå som ett getto område, där det bor 

kriminella människor, knarkare vilket gör att människorna inte vill bosätta sig där. 

 

Patrik från Andersberg: “ Media ger också en dålig bild av Andersberg, så fort en 

liten sak händer här så blir det värsta stora grejen och som verkligen syns överallt i 

Halmstad [...] Alltid bara händelser i Andersberg som ska överdrivas och kryddas på 

av media vilket får alla i Andersberg att se ut som skurkar.” 
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Bilden påverkar interaktionen 

Denna negativa bild som beskrivs ovan som finns om bostadsområdena Andersberg och 

Vallås, bidrar till en konsekvens vilket är att individer utanför områdena inte vill komma eller 

bosätta sig i områdena. Lisa från Andersberg berättar till exempel att det finns en sida på 

Facebook där folk rekommenderar lägenheter till varandra, hyr ut till andra och byter sina 

lägenheter med varandra. På sidan skriver individer status när dem söker lägenheter och vid 

98 % av tillfällena har hon läst på inläggen “ söker lägenhet men helst inte på Andersberg ”. 

Den bild som andra har av det egna bostadsområdet smittar också av sig på de personer som 

bor där, eller som Patrik säger ovan, medias bild får alla på Andersberg att se ut som skurkar. 

Men det är inte bara bostadsorten som innebär att man riskerar att ses som en avvikare också 

etnicitet spelar in i “bedömningen”. Vilket Robert berättar genom citatet nedan. 

 

Robert från Vallås: “ självklart kommer man till andra sidan stan så är det lite så, ” 

oj Vallås” eller ”oj Andersberg” om man kommer från dem områdena.. folk regerar 

ju, när man säger och dessutom presenterar man sig med sitt namn eftersom jag inte 

har ett svenskt namn så det är klart folk reagerar. 

 

Kalle från Andersberg beskriver å sin sida till exempel allmänt om hur han känner när han ska 

på fester och vilka reaktioner det blir av de andra på festen när dem känner igen honom och 

att han är från Andersberg. Det blir oftast den “oh nej inte han från Andersberg han kommer 

sno våra saker “. Men också han berör sitt etniska ursprung i samband och sätter det i 

samband med det antal invånare just Andersberg har med samma etniska identitet. Han menar 

om han hade bott på ett finare område som till exempel Snöstorp där det inte bor så många 

invandrare så hade de inte sett ner på honom på samma sätt. 

 

Strategier för att hantera andras bilder - dölja, dra sig undan eller spela roller 

Ett sätt att undvika att drabbas av den stämpel som det kan medföra att berätta var man 

kommer ifrån är att helt enkelt undvika det - att dölja eller ljuga. Kalle från Andersberg 

berättar om ett sådant tillfälle: 

 

Kalle från Andersberg: ” Som t.ex. jag kommer ihåg när jag var 18 år gammal, jag 

var på fest med några kompisar som hade kommit från Stockholm på Östra strand. Så 

jag sätter mig ner och plötsligt hör jag en tjej en bit bort som frågar mig, vart bor du? 
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Jag tänker fyfan jag kommer aldrig se dessa tjejer mera så det är väl vara att ösa på 

med lögner. Så jag sa Tylösand, alltså du kommer inte tro dina öron, hon ställde sig 

upp kom rakt mot mig och satte sig bredvid mig. “ 

Kalle ljög ju helt och hållet medan Patrik från Andersberg å sin sida beskriver hur han 

dolde sanningen vid en anställningsintervju: 

 

Patrik från Andersberg: “ jag kommer ihåg en gång när jag skulle på arbetsintervju, 

då frågade arbetsgivaren vart jag bodde någonstans, och den sekunden kändes det 

som att jag bara inte ville nämna Andersberg eftersom det kändes som att han skulle 

se på mig på ett annat sätt och då sa jag bara, en bit ovanför högskolan. ” 

 

Anna från Vallås menar att hon kan vara sig själv och inte skäms alls men vid vissa 

situationer gömmer sig stoltheten ändå och inte heller hon är alltid helt uppriktig med varifrån 

hon kommer: 

 

Anna från Vallås: “ Jag vågar självklart vara mig själv vart än jag befinner mig, och 

säger stolt att jag är från Vallås. Men ibland... visst vid olika situationer då man vet 

vilken syn vissa har på Vallås så kanske man helst vill undervika att nämna området.“ 

 

En annan strategi som Anna beskriver är att man själv kan dra sig undan interaktion med 

individer utanför det egna området på grund av ryktena: 

 

Anna från Vallås: “ Jag tycker att det automatiskt blir att vi inte heller vill umgås 

med andra individer utanför vårt bostadsområde eftersom vi vet vad dem utanför 

tycker och tänker om oss. Det blir att man håller sig till sin goda cirkel. 

 

Ytterligare en strategi som återfinns i materialet är att spela rollen som tillskrivs det egna jaget 

som konsekvens av att man anses vara en viss kategori människa om man kommer från ett 

särskilt ställe. Lisa säger såhär: 

 

Lisa från Andersberg: “ om man är ute på en Club och backar in på någon ” vad gör 

den här Andersbergaren, ey vet du vem jag är” det blir ju den direkt. Ja alltså klart 

man måste biffa upp sig lite, kanske inte alla men dem flesta man har sett. 

 

Att spela roller innebär också att man handlar på olika sätt beroende på var de befinner sig 

och med vem de interagerar med: Kalle säger såhär: 
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Kalle från Andersberg : “ jag är mig själv på ett sätt när jag är med mina grabbar 

och mig själv på ett annat sätt när jag ska på ett jobb intervju. 

 

Å andra sidan verkar detta inte vara ett problem som boende på Nyhems området känner igen 

sig i. Tvärtom menar Matilda från Nyhem att hon kan vara sig själv innanför såväl som 

utanför sitt bostadsområde. Hon anser att hon inte har några svårigheter att presentera sig 

själva framför andra och känner att hon inte behöver förändras eller ta någon annan oavsett 

vart hon befinner sig. 

 

Den egna bilden 

Om man däremot ber respondenterna beskriva sitt område utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser blir bilden en annan. Anna menar såhär: 

 

Anna från Vallås: “ Jag vet ju att Vallås klassas som en förort och att det är många 

invandrare här och att det händer väldigt mycket här osv. Men näee.. det är verkligen 

inte så farligt som media ibland kan få det att se ut, Vallås är en väldigt trevligt 

familjeområde…” 

 

Alla respondenter från de tre olika bostadsområdena beskriver att deras bostadsområde är ett 

fint område, tryggt, att de trivs där och att de har umgänge och relationer med individer inom 

sitt område. Helena beskriver det såhär: 

 

Helena från Nyhem: “ Det finns mycket runt omkring... du har Willys, gym, 

pizzeria, café det är väl mysigt. Det är nära till allt o liksom du har busstationer nära 

här precis på stora vägen så kan ta dig smidigt ner till stan eller någon annanstans…“ 

 

Kalle och Patrik från Andersberg anser att det som är bra med bostadsområdet är att det 

anordnas olika aktiviteter som till exempel fotbollsaktiviteter, fotbollsturneringar, 

musikspelningar, tävlingar som pågår en gång per år i Andersberg.   

Det finns också i materialet en irritation över den skillnad som finns mellan den bild man 

själv och den bild andra verkar ha av det egna området. Patrik menar såhär: 
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Patrik från Andersberg: “ alltså till dem som har fel uppfattning om Andersberg det 

enda jag kan säga till dem är, kom hit, umgås med folket, sluta skapa förutfattade 

meningar som inte passar ihop med verkligheten. När ni väl kommer hit och inser 

vilket vackert område Andersberg är och att det ni hör endast är rykten... “ 

 

För och nackdelar med bostadsområdet 

I vår empiri beskriver våra respondenter för och nackdelar med sitt bostadsområde. 

Felicia och Anna från Vallås upplever att sitt bostadsområde är ett mångkulturellt område som 

de anser är positivt eftersom det bidrar till ännu mer umgänge. Lisa och Patrik från 

Andersberg upplever däremot att det läggs ner mycket resurser på områdets ombyggnationer, 

evenemang osv vilket de anser är positivt. Lisa beskriver det såhär: 

 

Lisa från Andersberg : “ HFAB till exempel, de lägger jätte mycket pengar på 

aktiviteter i Andersberg till exempel Andersberg festivalen en gång om året, 

gatufestivalen, de gör mycket saker på bostadsområdet för att det ska hända saker 

här...“ 

 

Däremot tycker Anna från Nyhem att det kan skräpas ner för mycket ibland medan Helena 

från Nyhem tycker att det är för mycket buller från trafiken vilket upplevs som väldigt 

störande. Det negativa Susanne från Nyhem anser att det inte finns mycket samspel med 

grannar. Hon beskriver det såhär: 

 

Susanne från Nyhem: “ jag trivs väldigt bra på Nyhem, men.. hade nog önskat att 

jag hade mer sociala grannar ” 

 

Alla respondenter från Andersberg och Vallås benämner att det mest negativa är att deras 

bostadsområde är stigmatiserat. De menar att media har skapat en negativ intryck av sitt deras 

område, vilket de anser är anledningen till att deras område nedvärderas av personer utanför. 

 

Önskan om ökad gemenskap 

Respondenterna från de tre olika bostadsområdena beskriver i vårt empiriska material att 

interaktionen är viktig och de uttrycker sig olika hur man kan öka den med det omgivande 

samhället, speciellt genom evenemang. Vårt tema består av tre under teman som handlar om 

hur respondenterna upplever sin relation och samhörighet med personer innanför och utanför 
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deras bostadsområde, hur gemenskapen skulle kunna öka och i fall de upplever att det finns 

någon slags hinder för dem att umgås med individer utanför sitt bostadsområde och sista 

undertemat handlar om framtiden. 

 

Relationer och samhörighet innanför sitt bostadsområde 

Respondenterna från Andersberg och Vallås upplever att de har bra relationer och 

samhörighet med individer innanför deras bostadsområde. Orsaken till det är för att de umgås 

mest med individer inom sitt område som också har en utländsk bakgrund och därför upplever 

de ett bra grannskap d.v.s. en omgivning eller närhet med varandra. Lisa beskriver att alla 

umgås med alla vilket leder till att nationaliteter blandas. Hon uttrycker det via citatet: 

 

Lisa från Andersberg: “ Det är jävligt bra nu i området, alla umgås med alla. Men 

kolla, bara titta ut genom fönstret nu. Kolla där har du t ex alla nationaliteter i en 

klunga. D.v.s. massa ungdomar med olika kulturer, religioner, nationaliteter som sitter 

och har ett socialt umgänge“. 

 

De har mer umgänge med varandra i sitt område vilket de trivs med eftersom de har mer 

gemensamt och de kommer från samma land. Anna beskriver det såhär genom citat: 

 

Anna från Vallås: “ Vi känner varandra väldigt bra vi kommer från samma land och 

då tvekar vi inte en sekund att gå och ta en kopp kaffe hos varandra väldigt ofta. Jag 

tror inte det hade vart detsamma om vi t.ex. hade haft “svenska grannar”, för då 

kanske hade vi varit mer distanserad gentemot varandra…” 

 

Relationer och samhörighet utanför sitt bostadsområde 

Respondenterna Kalle och Patrik från Andersberg och Anna från Vallås berättade att de har 

relationer utanför sitt bostadsområde men att de är väldigt få och orsaken till det anser dem är 

för att de saknar umgänge, kontakt med andra ungdomar från andra områden. Kalle menar 

såhär: 

Kalle från Andersberg: “ Jag hade önskat att jag kanske hade haft en bättre relation 

med en svensk, jag vet inte men vi har bara inte klickat direkt ”. 

 

Medan Respondenterna Matilda, Helena och Susanne från Nyhem har en annan god relation 

med andra individer från andra bostadsområden. Anledningen till det menar de är för att de 
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förstår varandra och samspelar på ett bra sätt vilket har gjort att de har vänner lite överallt i 

Halmstad. 

 

Önskan på fler relationer och mer gemenskap med andra utanför sitt bostadsområde finns från 

våra respondenter Lisa, Patrik, Kalle från Andersberg och Robert och Anna från Vallås som 

beskriver sin önskan på många olika sätt. De menar som till exempel musikspelning, dans, 

fotbolls engagemang, anordna Andersberg och Vallås dagar där människor får ta del av 

varandras kulturer. Såhär beskriver bland annat Lisa och Robert det. 

 

Lisa från Andersberg: “ Det är sjukt grymt Andersbergs festivalen är nått av det 

bästa som händer i Halmstad måste jag säga, det är grymt att dem har satt den på 

Andersberg det är festival som pågår hela dagen och slutar med en konsert och dem 

har haft Thomas Di Leva här, och då kommer det jätte mycket folk och har haft 

Petter, Ken Ring och avslutar med andra generation, som är ett band som spelar 

Balkan musik. “ 

 

Robert från Vallås: “ jag tycker att man ska försöka framhäva den fina sidan även 

om det är mångkulturellt område, så låt folk ha en kultur dag... där folk får smaka av 

andra maträtter o så och uppleva annan musik och ha sådana föreställningar osv för 

att öka gemenskapen. “ 

 

Kalle och Patrik från Andersberg och Robert från Vallås menar att fotbollsturneringar också 

är ett positivt evenemang som leder till ökad gemenskap. De menar att fler personer borde 

vara mer delaktiga till att initiera sådana aktiviteter runt om i Halmstad då dem har sett att det 

ger en positiv effekt på personer genom att man vågar nå ut till varandra och skaffa nya 

vänner. Kalle menar såhär. 

 

Kalle från Andersberg: “Eftersom jag jobbar mycket med olika turneringsprojekt 

och jag har sett deras effekter på personer, så tycker jag att man ska försöka göra 

något sådant eftersom det bidrar till någon slags gemenskap. “ 

 

Till skillnad från det anser respondenterna från Nyhem att de har en väldig bra gemenskap 

med andra individer utanför deras område. Men de är medvetna om att detta problem finns för 

andra individer och har därför åsikter om hur man skulle kunna öka gemenskapen. De nämner 

alla Andersbergfestivalen som ett positivt evenemang som ökar gemenskapen då andra från 

olika bostadsområden och städer har möjligheten att interagera med varandra på festivalen. 
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De menar att festivalen bidrar till att alla grupper gemensamt umgås den dagen, dansar och 

njuter av musiken. 

 

Anna från Vallås: “ Jag vet t. ex i Malmö så brukar dem arrangera Malmö festivalen 

och då är det verkligen massa folk från landet Sverige  [...] Halmstad har ju också 

massa människor med olika nationaliteter varför inte försöka få dem att dela med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter, kanske beror på resurserna…” 

 

Hinder som påverkar ungdomarna 

Lisa från Andersberg och respondenterna från Vallås menar att de inte stöter på något i 

vardagen som skulle kunna ses som ett hinder för att umgås med individer utanför deras 

bostadsområde. Utan att det handlar mer om att de inte har en god interaktion med individer 

utanför sitt eget bostadsområde.     

 

Men Kalle och Patrik från Andersberg har andra upplevelse kring det och menar att det finns 

hinder som de har stött på som till exempel när de ska till ett “fint” område och festa, då 

undviker de helst att säga att de kommer från Andersberg eftersom de upplever att personerna 

ser ner på dem och inte längre vill ha dem där. Patrik beskriver det såhär genom citatet: 

 

Patrik från Andersberg: “ när vi ska gå och festa, och ska vidare på efterfest och 

ibland så brukar de som håller i efterfesterna fråga vart vi bor och då tycker jag att det 

inte är så lämpligt att vi säger att vi är från Andersberg, för då kanske inte vi får 

hänga med på efterfesten eftersom de tror att vi är “stökiga” och inte kommer sköta 

oss. “ 

Däremot upplever inte respondenterna från Nyhem att det finns några hinder för dem att 

umgås med andra individer utanför deras område då dem har vänner lite överallt i Halmstad. 

 

Framtiden         

Respondenterna från Andersberg, Vallås och Nyhem berättar om hur gemenskapen skall se ut 

i framtiden i deras bostadsområde och utanför, de hoppas på en ljusare bild än vad det är idag. 

Men Lisa från Andersberg är nöjd med interaktionen som det är idag och menar att alla redan 

umgås med varandra väldigt mycket i sitt område. 

Felicia från Vallås tycker däremot att interaktionen ska öka med individer utanför deras 

bostadsområde och att dem som bor i Andersberg och Vallås ska röra sig mer ut i samhället 
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medan de som inte brukar vara i Andersberg och Vallås skall våga komma in i deras 

bostadsområde. Hon beskriver det genom citatet:   

 

Felicia från Vallås: “ jag hoppas att jag lär känna allt fler personer från andra 

områden i framtiden, man lär sig så mycket av varandra när man umgås med folk från 

olika områden osv tycker jag.“ 

 

Patrik och Kalle från Andersberg och Robert från Vallås nämner också att olika turneringar, 

evenemang, kulturdagar är viktiga redskap för att öka gemenskapen mellan bostadsområdet 

och i det omgivande samhället i framtiden. Vilket Patrik beskriver det mer specifikt såhär: 

 

Patrik från Andersberg: “ ...om man respekterar varandra, behandlar varandra väl 

och välkomna varandras erfarenheter, egenskaper och kulturella bakgrund med en 

öppen famn så tycker jag att gemenskapen bland människorna ökar, då man väljer att 

se alla med ett gott öga och inte tvärtom.” 

 

Även respondenterna från Nyhem beskriver hur interaktionen skulle kunna ökas bland 

individer i olika bostadsområden i framtiden och de menar att det är viktigt att man ger 

varandra en chans och inte dömer varandra. De menar att individer ska vara mer öppna istället 

för att undvika varandra. 

 

Trots olika förslag på hur man kan öka interaktionen i det omgivande samhället, finns det 

även andra vägar våra respondenter beskriver att de kommer välja i framtiden. Våra tre 

respondenter från Andersberg menar att de inte kommer bo kvar i Andersberg i framtiden av 

olika anledningar. Lisa beskriver tydligt att det är på grund av sitt bostadsområde. Hon vill 

inte bo kvar i området när hon bildar sin egen familj då hon inte vill att hennes barn ska bo på 

ett område som andra har en väldig negativ syn på. 

 

Lisa från Andersberg “ Jag själv hade kunnat bo här men om jag tänker på mina 

barn, absolut inte ”. 

 

Känslan för en ny upplevelse finns hos ungdomarna och de beskriver det på olika sätt. Kalle 

kommer inte heller bo kvar i framtiden i Andersberg även om han har bott här i 15 år och 

anledningen till det är för att de har köpt lägenhet nu på Östergården med sin mamma. Patrik 

från Andersberg kommer inte heller bo kvar, då han har bott i Andersberg under hela sitt liv 
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och känner att det är dags för något nytt. Även Anna från Vallås anser att hon inte kommer att 

bo kvar i framtiden i området eftersom hon ska flytta till USA. Samma menar Matilda och 

Helena från Nyhem då de berättar att de inte skulle vilja bo kvar på området i framtiden då de 

har planer att tillsammans med sina sambos köpa lägenheter inne i centrum på grund av de 

vill uppleva något nyare. Susanne från Nyhem har inga planer på att bo kvar i Halmstad utan 

utgår ifrån att hon kommer att flytta till Göteborg i framtiden. Men vissa av våra respondenter 

menar att de har bott i sina områden så pass länge att de inte känner behovet av att flytta utan 

tycker om sitt bostadsområde. Det beskriver Robert och Felicia från Vallås och menar att de 

tycker om sitt bostadsområde och trivs att bo där med sina föräldrar och har inga planer att 

flytta därifrån. 

 

Orsaker som kanske kommer påverka framtiden 

Anna från Vallås har däremot en annorlunda syn om framtiden då hon anser att flyktingkrisen 

kommer påverka framtiden och att det kommer bli värre eftersom kommunen placerar 

flyktingar på de områden där det redan finns många invandrare och att detta kommer bidra till 

mer klyftor. Hon menar att det kommer ta tid innan de ny ankomna kommer kunna etablera 

sig i samhället. Hon menar såhär:   

 

Anna från Vallås: “ Istället för att bosätta dem på ett annat ställe där det inte är lika 

mycket invandrare så väljer man ändå att flytta dem till sådana områden. Jag tror 

faktiskt att mycket handlar om pengar, eftersom hyror vid förorter om jag får säga så, 

är så mycket billigare än hyror i centrum…” 

 

Respondenterna från Nyhem menar däremot att man istället bör börja från grunden d.v.s. att 

försöka bosätta invandrare på ställen där det befinner sig mer svenskar. Men Susanne från 

Nyhem anser att det inte handlar bara om dagens flyktingkris som kan bidra till segregering 

av bostadsområden. Hon menar att ekonomin spelar roll och individers inkomst kan skapa 

klyftor som till exempel höga hyresavgifter. Hon beskriver det såhär: 

 

Susanne från Nyhem: “ Man ska göra hyror mycket billigare i vissa områden där det 

kanske bor fler svenskar, det lockar ju till andra individer från andra ställen med. 
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Sociologisk analys 
På vår analys del har vi analyserat vårt empiriska material med hjälp av tidigare forskning och 

de sociologiska teorier som vi tidigare har presenterat. Genom det har vi försökt besvara vårt 

syfte och frågeställning samt underfrågor i vår analys. Analysen har vi valt att dela in i två 

teman utifrån det empiriska materialet och de är: den typiska och den verkliga bilden samt 

önskan om ökad gemenskap. 

 

Den typiska och den verkliga bilden 
Vi har i vår analys kommit fram till att den egna bilden våra respondenter har om sitt 

bostadsområde är väldigt positivt. Däremot när det gäller den andra bilden som individer i det 

omgivande samhället har gentemot Andersberg och Vallås är väldigt negativa. Goffman 

(2011) menar att när en person upplever stigma exempelvis gentemot en grupp i samhället 

uppstår det oftast en känsla av utanförskap och en känsla av att man på något sätt blir 

ifrågasatt på grund av att man anses “annorlunda”. Detta beskriver invånarna från 

bostadsområdena Andersberg och Vallås som menar att media har skapat en stor rädsla 

gentemot området och en dålig bild som inte stämmer med verkligheten. De anses vara 

annorlunda på grund av att det händer dåliga saker ibland men att media förstorar olika 

händelser och det får området att framstå som ett getto område där personer i bostadsområdet 

känner ett utanförskap gentemot det omgivande samhället. Detta kan bidra till ett mer 

uppdelat samhälle och segregerade bostadsområde som även Ålund (2007) i sin studie pekar 

på att segregerade bostadsområden skapar en social uppdelning av samhället i ett ”vi” och ett 

”dom”. Detta skiljer sig från respondenterna från Nyhem då de upplever att deras 

bostadsområde inte nedvärderas eller uppfattas negativt av det omgivande samhället. Dessa 

skillnader som finns bland våra respondenters upplevelser kan bero på att Nyhems området 

inte är stigmatiserat på samma sätt som Andersberg och Vallås.  

 

Respondenterna från Andersberg och Vallås menar att media har skapat detta negativa intryck 

och en nedvärderande bild av bostadsområdena Andersberg och Vallås genom att också 

beskriva invånarna på området som arbetslösa, lever på socialbidrag, kriminella m.m. Detta 

går att koppla till det Goffman (2011) som skriver om stigma vilket handlar om ett 
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nedvärderande utpekande och en psykologisk brännmärkning. Begreppet kan även kopplas 

med ett “ vi och dom ” tänkande, d.v.s. att när en grupp eller individ anses avvika från 

samhällsnormerna eller ha någon egenskap som urskiljer sig och anses vara onormala av 

mängden så kan individen bli utstött och stämplad vilket tyder på ett stigma. Våra 

respondenter använder sig därför av olika strategier som Goffman nämner för att hantera 

andras föreställningar om dem. Robert från Vallås har upplevt att han vid olika situationer har 

känt att han inte kan presentera sitt utländska namn och vart han bor då han har känt att andra 

ser ner på honom och att det kommer uppfattas som att han bor på ett stigmatiserat 

bostadsområde. I denna situation använder sig Robert av en strategi för att hantera sitt stigma 

enligt Goffman (2011) då han undviker att presentera sig med sitt utländska namn och 

hemlighåller information om att han kommer från Vallås eftersom han inte vill ses som 

annorlunda i andras ögon. Lisa från Andersberg menar däremot att det finns andra situationer 

som till exempel på internet där det finns en sida på Facebook där invånarna byter lägenheter 

med varandra i Halmstad. Vid 98% av inläggen på sidan har invånarna uttryckt att de söker 

lägenheter men helst inte på Andersberg eller Vallås. Lisa har genom dessa inlägg känt 

tillskrivningar av stigma. 

 

Kalle från Andersberg har också stött på olika situationer vid umgänge och fester då individer 

känner igen honom att han är från Andersberg och försöker undvika honom och vill inte ha 

honom närvarande vid festen på grund av rädsla att något negativt kommer hända som till 

exempel, stöld eller bråk. Vi ser en koppling till det Johansson & Olofsson (2011) skriver om 

att unga män och kvinnor med invandrarbakgrund som lever i sådana förhållanden där de 

kännetecknas genom en hög grad av fattigdom, arbetslöshet och lever på socialbidrag bidrar 

till att dem måste ta itu med andras negativa föreställningar och blir stigmatiserade. Det är just 

sådana föreställningar Kalle menar att han får ta itu med vid olika situationer. Det han 

beskriver är också en moralisk differentiering som är ett utav Elias (2010) begrepp som 

innebär när de etablerade grupperna i samhället gör en moralisk differentiering stämplar de 

individer som anses tillhöra en lägre grupp i samhället. Ofta får en del av gruppen 

representera hela gruppen vilket innebär att en majoritet får sin beskrivning utifrån 

minoritetens sämsta egenskaper. Det är just det Kalle menar då han inte är en kille som ställer 

till med bråk men han fått den beskrivningen på grund av minoriteten i sitt bostadsområde. 

Patrik från Andersberg beskriver att när han vid ett tillfälle skulle på arbetsintervju så frågade 

arbetsgivaren honom vart han bodde någonstans och då ville ha inte ange Andersberg 
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eftersom han upplevde att arbetsgivaren skulle se annorlunda på honom. Patrik valde då en 

strategi som Goffman (2011) skriver om nämligen att dölja sitt stigma genom att hemligöra 

information om vart han bor på grund av att han inte vill att arbetsgivaren skall se ner på 

honom. 

 

Lisa från Andersberg upplever att hon kan vara sig själv innanför sitt bostadsområde men när 

hon befinner sig utanför sitt område måste hon sätta på sig sin kaxiga attityd. Hon upplever 

även att det är likadant hos killar då dem “biffar upp sig” och anledningen till det menar hon 

är för att man vill känna sig lika accepterad som i sitt eget område. Detta kan vi koppla till en 

annan strategi som Goffman (2011) beskriver om då Lisa tydliggör och erkänner det 

beteendet som anses som udda i samhället genom att ”kaxa” upp sig för att lättare kunna 

känna sig accepterad. Även Kalle och Patrik från Andersberg berättar när de skulle till ett 

“fint” område och festa, då undvek de helst att säga att de kom från Andersberg eftersom de 

upplever att personerna ser ner på dem och inte längre vill ha dem där eftersom de upplevs 

som kriminella och farliga. Virginia W.Chang (2006) pekar på att de områden som är 

segregerade kopplas oftast till att ha lägre utbildning, arbetspresentationer, utanförskap och 

högre risker för att drabbas av arbetslöshet samt kriminalitet. Det Virginia W.Chang menar i 

sin artikel stämmer med det våra respondenter försöker säga att andra individer utanför deras 

område kopplar dem till dessa föreställningar som finns, men att det inte stämmer utan att det 

endast är den typiska bilden individer utanför i det omgivande samhället har om dem. Dessa 

föreställningar som finns kommer oftast från de etablerade grupperna i samhället som gör en 

moralisk differentiering d.v.s. stämplar de individer som anses tillhöra en lägre grupp i 

samhället (Elias 2010). 

 

Våra respondenter från Andersberg och Anna samt Robert från Vallås upplever att de 

negativa föreställningarna som finns av det omgivande samhället har bidragit till att de har en 

större interaktion och gemenskap med dem i sitt bostadsområde än med det omgivande 

samhället. Professorerna Bolt, Özüekven & Philips (2010) menar att segregationen av 

individer i ett bostadsområde kan upplevas av dem som ett tecken av gemenskap, styrka och 

stark bindning gentemot varandra. Det professorerna menar i artikel är det vi har sett i vår 

empiri då våra respondenter från Andersberg och Vallås anser att deras bostadsområde har en 

stor betydelse för dem eftersom de upplever att det omgivande samhället har stämplat dem på 
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grund av sitt bostadsområde. På grund av stigman har de därför en bättre interaktion med 

varandra i sitt bostadsområde och känner att de har en starkare bindning gentemot varandra än 

med individer i det omgivande samhället. Johansson och Olofsson (2011) menar att de unga 

människor som lever i segregerade bostadsförhållanden blir stigmatiserade och måste ta itu 

med andras negativa föreställningar om sina samhällen. Det våra respondenter från 

Andersberg och Vallås upplever skiljer sig från våra respondenter från Nyhem. De upplever 

inte att deras bostadsområde har lika mycket betydelse för dem eftersom de hellre umgås med 

individer i det omgivande samhället. Anledningen till det är för att de har en större interaktion 

med individer utanför deras område och de upplever att de förstår varandra samt samspelar på 

ett bättre sätt än med invånarna på Nyhem. 

 

Önskan om ökad gemenskap 

Trots den goda relationerna respondenterna från Andersberg och Vallås har i det egna 

bostadsområdet upplever de ändå att de hade velat ha mer gemenskap med individer i det 

omgivande samhället, vilket respondenterna från Nyhem redan har. Detta beskriver Lisa, 

Patrik, Kalle från Andersberg och Robert samt Anna från Vallås att de önskar sig att de hade 

fler relationer och mer gemenskap med andra utanför sitt bostadsområde. Det beskriver de på 

många olika sätt som till exempel musikspelning, dans, fotbolls engagemang. Våra 

respondenter upplever är att olika evenemang är viktigt för dem vilket även Skrubbe och 

Widmark (2014) menar då idrotten är något som prioriteras stort för att integrera människor 

speciellt ungdomar i samhället för att motverka social utestängning. Kalle och Patrik från 

Andersberg och Robert från Vallås menar att fotbollsturneringar är något positivt som ökar 

gemenskapen och menar att fler personer borde vara mer delaktiga till att initiera sådana 

aktiviteter runt om i Halmstad. De har sett att det ger en positiv effekt på personer genom att 

man vågar nå ut till varandra och skaffa nya vänner. Skrubbe och Widmark (2014) visade 

även i sin studie att idrotten i det segregerade bostadsområden var fotbollen bland annat en 

viktig del av ungdomarnas fritid, vad gäller såväl nöje, deras uppfostran då ungdomarna 

genom fotbollen bildar en gemenskap med varandra och skapar sociala möten. 

 

Alla våra respondenter från Andersberg, Vallås och Nyhem upplever Andersberg festivalen 

som ett positivt evenemang som ökar gemenskapen då andra från olika bostadsområden och 

städer har möjligheten att interagera med varandra på festivalen. Skrubbe och Widmark 

(2014) pekar på att utanförskapet kan innebära utestängningar från samhällets gemenskap som 
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kan vara en orsak till att en person eller grupp inte brukar stadsrummet som leder till rumslig 

segregation. Enligt vårt empiriska material har vi fått fram att våra respondenter sällan brukar 

stadsrummet då de trivs bättre med invånarna i sitt bostadsområde eftersom de känner att de 

har mer gemenskap med varandra i sitt bostadsområde vilket kan vara en orsak till en rumslig 

segregation som Skrubbe och Widmark skriver om. Felicia från Vallås tycker att interaktionen 

ska öka med individer utanför deras bostadsområde i framtiden och att dem som bor i 

Andersberg och Vallås ska röra sig mer ut i samhället medan de som inte brukar vara i 

Andersberg och Vallås skall våga komma in i deras bostadsområde. 

 

Anna från Vallås och respondenterna från Nyhem har andra åsikter när det gäller 

interaktionen i framtiden då de menar att dagens flyktingkris kommer påverka framtiden. Hon 

menar att det kommer bli värre eftersom kommunen placerar flyktingar på de områden där det 

redan finns många invandrare och att detta kommer bidra till mer klyftor då det kommer ta tid 

innan de nyanlända kommer kunna etablera sig i samhället. Men detta behöver inte betyda att 

kommer bli så eftersom enligt artikeln som är skriven av Bolt, Özüekven & Philips (2010) 

pekar på att rumslig segregation även kan ha många fördelar, d.v.s. att det inte behöver hindra 

integrationen under vissa omständigheter utan kan istället underlätta. Detta gäller särskilt i 

integrationen av nya invandrare då det kan vara en fördel för dem att bo i ett område där de 

upplever social samt kulturell samhörighet gentemot andra individer, vilket kan hjälpa de nya 

invandrarna i längden på olika sätt som till exempel vid kommunikation svårigheter, anpassa 

sig i samhället, vägledning osv. Medan Susanne från Nyhem anser att det handlar om höga 

hyresavgifter då det skapas klyftor eftersom inte alla personer har samma inkomst d.v.s. att de 

som bor på segregerade bostadsområden kanske inte har råd att flytta ut till finare områden 

eftersom hyrorna är högre.   

 

Robert och Felicia från Vallås tycker om sitt bostadsområde och trivs att bo där med sina 

föräldrar och har inga planer att flytta därifrån i framtiden dock har övriga respondenterna en 

önskan önskan på att flytta därifrån i framtiden. De anger olika orsaker till varför de vill flytta 

ut som till exempel känslan för att uppleva något nytt, köpt lägenhet, flytta till en annan stad 

eller land osv. Men Lisa är en av dem som uttrycker sig tydligt att orsaken till varför hon inte 

skulle vilja bo kvar i Andersberg i framtiden är för att hon inte vill bilda sin egen familj i ett 

område som är stigmatiserat. Anledningen till det är att hon inte vill att hennes barn ska bo på 

ett område som andra har en väldig negativ syn på då hon upplever att det kommer att få en 

påverkan på hennes barn. Vi ser en koppling till det Johansson och Olofsson (2011) skriver i 
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sin studie att bostadsområdet man bor på och den lokala livsmiljön har en betydande inverkan 

på ungdomarnas självuppfattning och identitet. Vi tror är det Lisa menar ifall hon bor kvar i 

Andersberg så finns risken att hennes framtida barn får en dålig självuppfattning om sig själva 

på grund av att de bor på ett stigmatiserat område.  

 

Den problematik som våra respondenter har lyft upp i vårt empiriska material, är inte bara en 

problematik bland vissa individer och bostadsområden i Sverige utan något som sker på 

makronivå. De olika föreställningarna och sociala ojämlikheterna som individerna i vår 

empiri upplever är något som beskrivs av proffersorn Aleksandra Ålund (2007). Hon menar 

att det är ett globalt fenomen, då hon pekar på att ojämlikheterna och segregeringen har ökat 

och fortsätter att öka bland världens länder. Detta kan vi även koppla till det professorn 

Virginia W.Chang (2006) pekar på i sin studie att segregation och utanförskap bland världens 

länder är något som existerar och som är vanligt i vissa delar av USA. De olika 

bostadsområdena som kännetecknas av ett sådant problem kopplats till att ha lägre utbildning, 

lägre arbetspresentationer, utanförskap och högre risker för att drabbas av arbetslöshet, 

kriminalitet, tonårsgraviditet m.m. 
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Sammanfattning och reflektion 

Syftet med denna studie är att utifrån intervjuer med unga män och kvinnor med 

invandrarbakgrund från tre olika bostadsområden, Andersberg, Vallås och Nyhem i Halmstad, 

belysa deras upplevelse av sitt bostadsområde och vilken betydelse bostadsområdet kan ha för 

deras interaktion med det omgivande samhället. För att utföra vår studie genomförde vi nio 

semistrukturerade intervjuer med invandrarungdomar från bostadsområdena Andersberg, 

Vallås och Nyhem i Halmstad. Utifrån det vi har fått fram av vårt empiriska material har vi 

kommit fram till att bostadsområdet Andersberg och Vallås har en stor betydelse för våra 

respondenter eftersom de har god interaktion med individer i sitt bostadsområde och därför 

umgås de mest med varandra. Orsaken till att de umgås mest med individer i sitt 

bostadsområde är på grund av att de känner att de har mer gemenskap med varandra och 

därför har de inte lika stor interaktion och saknar umgänge med individer i det omgivande 

samhället. Våra respondenter från Andersberg, Vallås tycker att sitt bostadsområde är ett 

väldigt fint och tryggt område men de upplever att det omgivande samhället har en negativ 

syn på deras bostadsområde vilket leder till att de känner sig stigmatiserade. Detta leder till att 

de vid olika situationer som till exempel på fester, jobbintervju eller vid ett nytt socialt 

umgänge helst undviker att medge att de kommer från något av de områdena eftersom de 

upplever att det kanske kan hindra dem att festa vidare eller få det arbete de vill ha. 

 

Det våra respondenter från Andersberg och Vallås upplever skiljer sig från det våra 

respondenter från Nyhem upplever då de menar att de har en bättre interaktion med individer i 

det omgivande samhället än med invånarna i sitt eget bostadsområde. Respondenterna från 

Nyhem upplever att det egna bostadsområdet är ett väldigt fint område och de anser att 

individer utanför det omgivande samhället har en bra syn om Nyhem. De känner sig därför 

inte stigmatiserade och de kan vara sig själva oavsett vilken situation de befinner sig i och 

behöver därför inte använda sig av olika strategier som till exempel hemliggöra information. 

De anser att deras bostadsområde inte har lika stor betydelse för dem eftersom de inte har 

mycket gemensamt med invånarna i sitt område. De upplever därför inte att de har en 

gemenskap i sitt bostadsområde till skillnad från ungdomarna ifrån Andersberg och Vallås, då 

de upplever att de har ett starkt band med varandra i sitt bostadsområde. 
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För att kunna analysera vårt empiriska material valde vi att utgå från Goffmans begrepp 

Stigma och Elias begrepp den Moralisk differentieringen som två sociologiska teorier. 

 

 I tidigare forskning från en utav våra artiklar har det framkommit att de unga män och 

kvinnor med invandrarbakgrund som lever i sådana förhållanden där de kännetecknas genom 

en hög grad av fattigdom, arbetslöshet och lever på socialbidrag bidrar till att dem måste ta itu 

med andras negativa föreställningar samt att de upplever sig bli stigmatiserade. Detta är också 

något som vi kom fram till utifrån analysen att den stigman som unga män och kvinnor från 

Andersberg och Vallås känner påverkar deras interaktion med individer i det omgivande 

samhället då de upplever att de kännetecknas som arbetslösa, kriminella m.m. på grund av att 

de bor i Andersberg och Vallås. Vi tror att anledningen till varför respondenterna från Nyhem 

inte känner någon stigmatisering är på grund av att de bor på ett område som anses vara ett 

väldigt fint och attraktivt. 

 

Vi tycker att det hade varit intressant att göra en studie med fler respondenter för att få ett 

bredare resultat av vårt fenomen. Trots det har vi fått fram mycket intressant empiri som tyder 

på olikheter beroende vilket bostadsområde man bor på. Vi tycker att vi har fått fram en 

värdefull och viktig empiri som har gjort det möjligt för oss att belysa unga mäns och 

kvinnors upplevelse av sitt bostadsområde och vilken betydelse bostadsområdet kan ha för 

deras interaktion med det omgivande samhället. Vi har utifrån den litteratur och tidigare 

forskning kunnat styrka och analysera vårt empiriska material. Våra tidigare studier gav oss 

kunskap och medvetenhet om hur ett fenomen kan ses ur olika samhällsperspektiv. 

Fenomenet utanförskap bland individer i olika bostadsområden är inte bara ett problem i vårt 

samhälle, utan ett problem som råder globalt. Det positiva ansåg vi var att våra respondenter 

tyckte att en ökad gemenskap och sammanhållning är något som man bör satsa på och 

utveckla. Vi anser att detta är något som inte bara behövs utvecklas bland dessa områden, men 

även bland andra områden i världen, då det är ett aktuellt fenomen i media runt om i världen 

där utanförskap bland unga män och kvinnor är väldigt vanligt enligt vår tidigare forskning.  

 

 

 



 

37 
 

Referenslista  
 

Böcker 

Andersson, Eva, Borgegård, Lares-Erik, Fransson, Urban (2001). Från Babylon och Chicago 

till Fittja. I: Magnusson, Lena (red.) Den delade staden: segregation och etnicitet i 

stadsbygden. Boréa bokförlag,Umeå. 

Carleheden, M., Roman, C. & Lindskog, R. (2007). Social interaktion - förutsättningar och 

former, Liber, Stockholm. 

 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 3., rev. och uppdaterade uppl. Studentlitteratur, Lund. 

 

Elias, Norbert & Scotson, John L (2010). Etablerade och outsiders. Lund: Arkiv. 

 

Eriksson, Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 

 

Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Författarna och Liber AB. 

 

Eriksson, Björn. (2007). Social interaktion: Flöden - positioner - värden, Liber, Malmö. 

 

Goffman, Erving (2011). Stigma: Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Prisma 

 

George, Ritzer (2009). Sociologisk teori, Malmö, Liber. 

 

Sernhede, Ove. (2007). AlieNation is my nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i Det 

nya Sverige, Ordfront; Stockholm. 

 

Sernhede, Ove. & Söderman J. (2010). Planet Hiphop: Om hiphop som folkbildning och 

social moblisering, 1. uppl. Liber, Malmö. 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Malmö. 

 

Watt Boolsen, Merete (2007) Kvalitativa analyser: Forskningsprocess, människa, samhälle. 

1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

Öberg, Peter (2011) Kapitel 4: Göran. Ahrne & Peter, Svensson (red.) Handbok i kvalitativa 

metoder, Stockholm, Liber. 

 

Vetenskapliga artiklar 

Bolt, G., Özüekren, A.S. & Phillips, D. 2010, "Linking Integration and Residential 

Segregation", Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 36, no. 2, pp. 169-186. 



 

38 
 

 

Chang, V.W. 2006, "Racial residential segregation and weight status among US adults", 

Social Science & Medicine, vol. 63, no. 5, pp. 1289-1303. 

 

Johansson, T. & Olofsson, R. 2011, "The art of becoming 'Swedish': Immigrant youth, school 

careers and life plans", Ethnicities, vol. 11, no. 2, pp. 184-201. 

 

Widmark, H., Sjöholm Skrubbe, J., Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, 

Uppsala universitet, Historisk-filosofiska fakulteten & Konstvetenskapliga institutionen. 

2014, "Vardagsliv, normer och värderingar: Hur urban identitet skapas i bostadsområdet", 

Bebyggelsehistorisk tidskrift, , no. 67, pp. 24. 

 

ÅLUND, A. 2007, "Migration och socialt medborgarskap", Nordisk sosialt arbeid, vol. 27, 

no. 4, pp. 280-294. 

 

Webbsidor 

Halmstad kommun Andersberg 2009, Lokalt utvecklingsavtal 2008-2010 med strategisk 

stadsdelsplan - 

http://www.halmstad.se/download/18.7eaaf024126b190abb380002273/1452498689055/Stads

delsplan.pdf (Hämtad 2016-04-11). 

 

Halmstad kommun Vallås 2015, Planering Granskningshandling Tillhörande detaljplan för 

Valthornet 2 mfl, Vallås Centrum - 

http://www.halmstad.se/download/18.13279f13153317a1d9660cf/1457961005433/Vall%C3

%A5s+Centrum_Planbeskrivning.pdf   (Hämtad 2016-04-11). 

 

Halmstad Kommun 2007, Detaljplaneprogram för Gasen 1 Nyhem Halmstad – 

http://www.halmstad.se/download/18.7eaaf024126b190abb380006919/1452500020814/planh

andlingar-gasen-1.pdf  (Hämtad 2016-04-11). 

 

Halmstad kommun 2013, Utrikesfödda- 

http://www.halmstad.se/kommunpolitik/faktaomhalmstad/statistik/delomradesstatistik/utrikes

fodda.2192.html  (Hämtad 2016-04-11). 



 

39 
 

 

Halmstad kommun 2016, Medborgarservice-

http://www.halmstad.se/upplevagora/motesplatserochaktivitetshus/medborgarserviceandersbe

rg.483.html (Hämtad 2016-05-27) 

 

Nationalencyklopedin 2016-etnisk segregering - 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnisk-segregering (Hämtad 2016-05-18).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

Bilaga 1 

                                                 Informationsblad inför intervjun! 

                                      

Vi är två tjejer som studerar Sociologi och socialt utvecklingsarbete i Halmstad Högskolan. Vi 

går sista året i vår utbildning och vi håller på att skriva vår examens arbete. Vårt syfte med våra 

intervjuer är att belysa unga män och kvinnors upplevelse av sitt bostadsområde och vilken 

betydelse bostadsområdet kan ha för deras interaktion med det omgivande samhället. Vi har valt 

intervjuer som metodansats då vi ska genomföra nio intervjuer d.v.s. tre stycken var i 

Andersberg, Vallås samt Nyhem. Hela intervjun kommer att spelas in och därefter behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att du kommer att vara anonym, och inte kunna identifieras på något 

sätt i vårt resultat. Intervjun beräknas ta max 1-2 timmar.  Du som deltagare har även all rättighet 

att när som helst avbryta din intervju om du känner att du inte vill fortsätta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du tog din tid för att läsa samt delta i vår undersökning! 

Behare Spahija, Egzona Hasani 

Högskolan i Halmstad 

VT 16 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Andersberg, Vallås, Nyhem 

Bakgrund 

 Kan du berätta allmänt om dig själv? 

 Har du någon sysselsättning? (fritid, jobb, utbildning m.m.) 

 Kan du berätta om dina egna erfarenheter och förhållande kring ditt bostadsområde? 

Bostadsområdet 

 Vad anser du är bra samt dåligt med ditt bostadsområde? 

 Hur upplever du att ditt bostadsområde uppfattas av andra individer utanför? 

 Tror du att du kommer att bo kvar i ditt bostadsområde i framtiden eller inte? Varför i 

så fall? 

Interaktion  

 Upplever du att du kan vara dig själv innanför och utanför ditt bostadsområde? I så fall 

på vilket sätt? 

 Berätta hur du upplever din relation/samhörighet med andra utanför ditt 

bostadsområde? Anser du att det har en inverkan på dig? 

 Finns det några aktiviteter som engageras i Halmstad som du anser bidrar till någon 

gemenskap i samhället? 

 Upplever du att det finns någon slags hinder för dig att umgås med andra utanför ditt 

bostadsområde? 

 Vad gör du själv för att öka gemenskapen med andra individer utanför ditt 

bostadsområde? 

Framtiden 

 Hur skulle du vilja att gemenskapen mellan er individer i ditt bostadsområde och 

utanför såg ut i framtiden? 

Avslutning 

 Känner du att du vill berätta eller tillägga något mer? eller är det något som du skulle 

vilja fråga mig? 

Tack för din medverkan i vår undersökning! 

                                                                                   Behare Spahija och Egzona Hasani 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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