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Abstrakt 

Vår rapport bygger på ungdomar bosatta i ett socioekonomiskt utsatt område och deras tankar 
kring framtiden, deras bostadsområde och andra faktorer som spelar in. Vår förförståelse kring 
det valda ämnet grundar sig på vår egen uppväxt samt erfarenheter då vi själva är bosatta i ett 
socioekonomiskt utsatt område. Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse samt 
belysa några ungdomars uppfattningar och tankar om sin framtid samt hur olika faktorer har en 
påverkan på deras framtidsmöjligheter. Denna studie har utförts med en kvalitativ metod, 
genom semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer. Deltagarna i denna studie är 
ungdomar i åldern 18–27 år. Studiens resultat visar att ungdomarna upplever att deras 
bostadsområde är segregerat och avskilt från samhället. De uppger även att det råder 
kriminalitet och oroligheter i området. Men trots problematiken trivs de i sitt bostadsområde. 
Stämpling av samhället, etnicitet och religion är faktorer som ungdomarna uppger kan komma 
att vara ett hinder för deras framtid.  

 

Nyckelord: Ungdom, segregation, förort, delaktighet, stämpling, framtid, lärande.  

   

 
 



Abstract 

Our report is based on young people living in a socioeconomically exposed area and their 
thoughts about the future, their residential area and other factors that matters. Our pre-
understanding of the chosen subject is based on our own upbringing and experiences as we live 
in a socio-economically vulnerable area. The purpose of the study has been to gain a better 
understanding and to highlight some young people's perceptions and thoughts about their future 
and how different factors influence their future opportunities. This study has been conducted 
with a qualitative method, through semi-structured interviews and group interviews. The 
participants in this study are young people aged 18-27 years. The study's results show that the 
young people find that their residential area is segregated and separated from the rest of the 
society. They also state that their residential area facing problems with criminality and riots. 
But despite the problems they see their residential area as their home and they feel secure there. 
Society labeling, ethnicity and religion are factors that the youths feel may be an obstacle to 
their future. 
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Inledning 
Vi har valt att skriva om ungdomar i förorten och deras framtidstankar på grund av vårt 
brinnande intresse för samhällsfrågor som rör ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. 
Detta ämne har även på senare tid fått allt mer uppmärksamhet och fokus i bland annat media 
men diskuteras också bland regeringen och våra beslutsfattare, men tyvärr är det ofta en negativ 
uppmärksamhet som det handlar om. I vår utbildning till hälsovetare utgör folkhälsa en stor del 
vilket innebär att vi har fått de verktyg i form av teori och praktik som krävs för att vi ska kunna 
veta vilka förutsättningar som krävs för en god befolkningshälsa, men även för att vi ska 
uppfatta ungdomars situation i socioekonomiskt utsatta områden som ett folkhälsoproblem och 
hur problemet kan förebyggas eller främjas. Folkhälsa kan beskrivas som; “hälsotillståndet i 
befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många 
som möjligt har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan 
olika grupper i samhället” (Västragötalandsregionen, 2016). Tyvärr så ser det inte ut så i 
verkligheten. Hälsan och medellivslängden hos befolkningen är ojämlik mellan olika grupper i 
samhället beroende av olika påverkande faktorer som exempelvis utbildningsbakgrund och 
ekonomiska villkor och detta är inget nytt. Personer som bor i områden med hög 
utbildningsnivå, låg arbetslöshet, hög socioekonomisk status mår bättre och har en betydligt 
högre medellivslängd än personer som bor i områden med motsatt karaktär (Kölegård Stjärne. 
M, m.fl., 2007). 
 
Av våra egna erfarenheter och uppfattningar så är det en händelserik period att vara ungdom 
och det innebär en mängd saker. Det är nu kroppen och personligheten utvecklas i snabb takt 
och det är nu man börjar sin resa från barndom till vuxenlivet. Osäkerhet och oro är en av de 
vanligaste känslor som man går igenom under ungdomsstadiet dels på grund av kroppens 
förändringar som man ska vänja sig med men också på grund av de ökade kraven som ställs på 
ungdomar. Dessa krav kommer oftast från skolan, familjen, omgivningen, från sig själv 
och/eller från samhället i övrigt. Skolan ställer högre krav och press när man studerar på 
gymnasiet eller på en högre utbildning. Det är i denna fas som betyg är viktiga och avgörande 
samt att man förväntas ta eget ansvar och beslut inför framtiden. Ungdomarnas egna krav kan 
under ungdomsstadiet vara höga och många, man ska bli självständig och hitta sin identitet och 
plats i samhället. Kraven från samhället kanske är det mest avgörande för ungdomarna och 
deras framtid tillsammans de egna. Individualisering är idag vanligt i Sverige och innebär att 
allt ligger på individen. Detta innebär att det enda som kan hindra en från att lyckas är individen 
själv. Men är det verkligen så det är? 
 
Att vara ungdom är redan en svår period i livet, men hur är det att vara ungdom och tillhöra den 
mest socioekonomisk utsatta gruppen? 
 
Beroende på vart man bor kan framtiden se olika ut för ungdomar och detta är något som vi ser 
klart och tydligt i dagens Sverige. De ökade klyftorna i samhället är en bidragande faktor till 
varför framtiden kan se olika ut beroende av bostadsort. Enligt rapporten Den ekonomiska 
ojämlikheten i Sverige (Almqvist, 2016) så finns det tydliga tecken på att klass, kön och etnicitet 
har en stor betydelse för de stora klyftorna. Utrikesfödda är bland de grupper som är  
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mest utsatta, då dessa grupper haft en mycket negativ utveckling under de senaste decennierna. 
Rapporten tar även upp att ojämlikheterna mellan olika grupper och de ökade klyftorna leder 
till mindre möjligheter för de utsatta grupperna. Detta går att se genom att studera inkomsten 
hos dessa grupper mellan generationer, det vill säga att familjebakgrund har en stor roll för våra 
framtida inkomster. 

Området man är bosatt i har en stor betydelse för många. Enligt Ristilammi (1994) så skapas 
identiteten utifrån den plats man bor på och andra människors syn på det egna bostadsområdet 
påverkar individens bild av sig själv. Med detta menar han att om bostadsområdet man bor i 
omnämns som kriminellt, fult, dåligt eller fattigt så finns det en stor risk att man själv betraktar 
sig såsom andra betraktar ens område. 
 
Varför vi just valt att fokusera på framtidsvisionen hos ungdomar i förorten är för att dagens 
ungdomar är morgondagens framtid och deras sociala position speglar samhällsförändringar. 
Vi ser redan idag hur segregationen och de ökade klyftorna har gett negativa effekter på bland 
annat storstaden Göteborg. Göteborg är en av de städer som idag brottas med kriminalitet, 
sociala problem, hög arbetslöshet och utanförskap. Ungdomar, främst unga killar i förorten 
framställs idag som en social kategori som utsätts för negativa fördomar och kategoriseringar 
av samhället och det är därför viktigt att fånga ungdomars egna uppfattningar om hur de ser på 
sig själva och på sin framtid.  
 
Vår egen förförståelse kring ämnet grundar sig främst på att vi själva är från en förort och 
därmed delvis delar erfarenheter som dessa ungdomar har. Vi är båda andra generationens 
invandrare med rötter från Afrika och Mellanöstern och bor samt är uppvuxna i en förort som 
klassas som socioekonomiskt utsatt och som har ett negativt rykte bland många. Vi har båda 
även gått på grundskolor i förorten där majoriteten av eleverna är utlandsfödda eller har 
föräldrar som är utlandsfödda och har spenderat mycket av vår fritid på fritidsgårdar. Vår 
förförståelse och bakgrund har även en stor roll för vårt intresse för ämnet.   
 
För att på bästa sätt nå målgruppen valde vi en plats där chansen var störst att hitta flest 
ungdomar på ett och samma ställe. Nämligen skolan, där ungdomar spenderar större delen av 
sin vardag. Till en början var studiens målgrupp ungdomar i högstadiet men eftersom vi inte 
fick tillräckligt med underskrifter från ungdomarnas föräldrar fick målgruppen istället bli 
ungdomar över 18 år. Näst intill skolan är fritidsgårdar ett ställe där ungdomar i olika åldrar 
samlas så det fick istället bli vår arena som vi utgick från. Skolor och fritidsgårdar är båda två 
ställen där barn och ungdomar spenderar mestadels av sin tid i och det är även där som de bland 
annat formas, utvecklas, skapar sin identitet och hittar sina vänner. Vi har därför valt att utföra 
vår studie på en fritidsgård i en av Göteborgs förorter.   
 

Bakgrund 
Beskrivning av stadsdelen.  
Det valda området är en av Göteborgs mindre stadsdelar och tillhör ett av många miljonprogram 
projekt som växte fram under 1960–1970 talet. I denna stadsdel är majoriteten utlandsfödda 
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och här hittar man en mängd olika nationaliteter, språk och religioner. Stadsdelen består av 
främst hyreslägenheter i flerfamiljehus, men det förekommer även radhus samt villor. 
Majoriteten av lägenheterna är hyresrätter och här finns både kommunalt och privat ägda 
lägenheter. I stadsdelen så bor det många stora familjer och trångboddheten är ett vanligt 
faktum. Stadsdelen har en stor majoritet unga invånare och det råder ett rikt föreningsliv. I 
stadsdelen så finns det även flera natur och fritidsområden som är anslutna till stadsdelen. 
Stadsdelen tillhör de mest segregerade stadsdelarna i Göteborg både socioekonomiskt och 
etniskt och klassas som ett “utsatt område” med många problem såsom kriminalitet, droger, 
gäng, ungdomsbrottslighet med mera (Göteborgs stad). 

Beskrivning av fritidsgården  
Fritidsgården ligger lite mer centralt men tillhör ändå stadsdelen och majoriteten av besökarna 
är från stadsdelen. Fritidsledare arbetar tillsammans med besökarna då de vill att besökarna 
skall vara med och bestämma. Fritidsgården har stora och flexibla lokaler där de finns som stöd 
för de ungdomar som har idéer de vill genomföra. Fritidsgårdens främsta mål är att arbeta 
hälsofrämjande, dvs. med inflytande och delaktighet. Alla ungdomar som besöker fritidsgården 
skall kunna vara med och påverka och genomföra aktiviteter. Målgruppen är 12–18 år men trots 
det så är äldre ungdomar välkomna. Musikintresserade ungdomar har tillgång till en full 
utrustad replokal samt studio. Fritidsgården är väldigt stor och har många rum och små 
tillhörande lokaler som exempelvis danslokal samt biljard- och bordtennis rum (Göteborgs 
stad). Det vi såg var även att fritidsgården har en scen och ett stort allrum för de som bara vill 
sitta och umgås. I allrummet finns även tv och tv-spel, det finns även kök där ungdomarna kan 
exempelvis baka och laga mat. Vår upplevelse av fritidsgården är att den erbjuder ungdomarna 
att samlas för att kunna utöva sina intressen eller idéer.  

Problemformulering 
Bilden många har av förorter idag är oftast negativt laddad och förknippas oftast med 
kriminalitet, narkotika, orolighet samt gäng och konflikter. Många som bor utanför förorterna 
har eventuellt fler fördomar om förorter och av dem som är bosatta i förorter. De som bor 
utanför förorterna brukar oftast framställa förorten på ett stereotypt sätt och det grundar sig till 
stor del av den bild som målas upp av förorten och dess invånare i bland annat media och 
nyheter. Massmedierna rapporterar nyheter där ungdomar lyfts fram på ett sätt som får 
befolkningen att tro att alla bosatta i förorten, främst invandrare är kriminella (Sernhede, 2002). 
När man gör en sökning på området där vi utfört vår studie, är nyhetsartiklar som är relaterade 
till gäng, våld och kriminalitet det första som kommer upp. Massmedial dramatisering är 
någonting Ålund (1997) tar upp i sin bok där hon skriver att när det rapporteras om 
eländesbeskrivningar som paras ihop med kulturessentialistiska föreställningar som exempelvis 
ungdomsbrottslighet och försämrade skolresultat så skapas det stigmatiserade 
åtskillnader, etniskt definierade rangordningar samt utsorteringar. Ålund påpekar även att 
massmedier oftast inte rapporterar om de största och viktigaste nyheterna utan de rapporterar 
på ett sätt där förorterna ofta framställs på ett negativt sätt. Det är sällan media rapporterar om 
det multikulturella livet och gemenskapen med stora kulturella engagemang som både 
ungdomar och vuxna lever i (Ålund, 1997).   
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Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för några ungdomar som är bosatta i en 
förort, och deras uppfattningar om sin framtid samt hur de förstår olika faktorer som påverkar 
tankarna kring deras framtidsmöjligheter. 
 
 

Frågeställningar 
De frågeställningar som vi utgått från i denna studie är 

1. Hur ser ungdomars nuvarande livssituation ut? 

2. Vilken bild har de av sitt bostadsområde – och hur uppfattar de att andra utanför ser 
på området? 

3. Känner de sig som en del av samhället? 
4. Hur ser de på sin framtid och sina framtidsmöjligheter? 
5. Har uppväxt i en förort någon påverkan på deras upplevelser och tankar kring 

framtiden? 

Begreppsförklaring 
Nedan kommer vi presentera uppsatsens centrala begrepp och hur vi använt dessa. Begreppen 
som presenteras är segregation, utanförskap, förort, ungdom, framtidsvision och självbild.  

Segregation 
Segregation är ett svårdefinierat begrepp men betyder kort att avskilja eller att avsöndra 
(Nationalencyklopedin, u.å). Segregation betecknar såväl en process och resultaten av 
processen och kan förekomma i många olika samhällsområden. Främst syftar segregation till 
den rumsliga åtskillnaden av olika befolkningsgrupper (Westin, 1999). I studien används 
begreppet segregation som ett centralt begrepp. Segregation kan oftast uppfattats som 
motsatsen till integration men har till skillnad från integration en negativ värdeladdning och 
uppfattas oftast som ett icke önskvärt tillstånd. Geografisk innebär segregation att olika 
befolkningsgrupper är ojämnt fördelade när det kommer till bostäder, skolor, arbetsplatser, 
olika föreningar med mera (Socialstyrelsen, 2010). 

Utanförskap 
Utanförskap är ett återkommande begrepp i denna studie och används för att upplysa hur vida 
respondenterna känner att utanförskap är något som de upplever. Enligt Sernhede (2002) så har 
klasskillnader och olika sociala nivåer blivit allt mer tydliga till följd av att samhället förändrats 
från att vara ett traditionellt samhälle till ett industriellt samhälle. Utanförskapet i samhället är 
stort, forskare har kommit fram till att det finns grupper i samhället som blir utanför i sin 
omgivning och är marginaliserade. Sernhede (2002) har länge studerat ungdomar och menar att 
invandrarungdomar ofta känner sig avvikande från resten av samhället. Dessa ungdomar känner 
sig inte som en del av samhället och känner att de saknar respekten från andra vilket skapar 
brist på tillit till samhället och en osäker framtidsbild. Utanförskapet som ungdomarna känner 
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gentemot samhället skapar ett starkt band mellan dem och platsen de bor på. Platsen blir alltså 
ungdomarnas sätt att leva, skapa trygghet och skapandet av sina identiteter (Sernhede, 2002). 

Förort 
Förort är ett begrepp som enligt Nationalencyklopedin (u.å) betyder ”ett avgränsat samhälle 
eller bostadsområde inom en större stadsregion”. Vanligtvis har ordet en negativ klang och 
används oftast för att beskriva ett område som är socioekonomiskt utsatt där majoriteten är 
utlandsfödda. I denna studie kommer begreppet användas med betydelse av bostadsområden 
som domineras av hyresgäster, där majoriteten har utländsk bakgrund, låg inkomst, hög 
arbetslöshet, låg utbildningsnivå. Begreppet kommer att användas för att beskriva det valda 
området och liknande områden av samma karaktär. 

Ungdom  
Begreppet ungdom är ett väldigt brett begrepp som består av olika ungdomsgrupper.  Man kan 
säga att det börjar vid 13-åriga högstadieelever upp till 29-åriga unga vuxna. Begreppet ungdom 
kan definieras som en livsfas, vilket innebär att ungdomstiden är tiden mellan barndomen och 
vuxenlivet. När man känner att man vuxit klart, hittat sin identitet samt kan försörja sig själv 
och eventuellt bilda familj är då man kan övergå från ungdomsstadiet till vuxenstadiet. 
Begreppet ungdom kan även definieras som en social kategori. Det innebär att ungdomsgruppen 
delvis har gemensamma behov samt intressen (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

Framtidsvision 
Nationalencyklopedin (u.å) definierar begreppet framtidsvisioner som “föreställningar om 
framtiden”. Man skapar egna bilder som man används som mål som man strävar mot i sitt liv. 
 

Självbild 
Ornstein (1994) beskriver självbild som den bild och den vetenskap som man har av sig själv 
som person. Begreppet står för kunskap om det egna jaget. Hur man uppfattar sig själv som 
individ grundar sig på de upplevelser och de erfarenheter man gör. Ornstein skriver att jaget, 
det vill säga ens personlighet byggs på tankar, känslor och erfarenheter. Grunden till en 
personlighet är genom arv som sedan utvecklats genom upplevelser och uppfattningar som man 
samlar på sig genom livet.  
 

Tidigare forskning 
De senaste åren har det varit intensiva diskussioner om de unga runt om i landets förorter. Det 
har rapporterats i media om ett flertal oroligheter, framförallt i städerna Malmö och Göteborg. 
Det har varit allt från bränder till stenkastning mellan ungdomar och polis. Detta har ofta 
kopplats till utanförskap, oroligheter och för vissa unga inslussning i mer organiserad 
kriminalitet. Torbjörn Forkby och Susanne Liljeholm Hansson (2011) har skrivit en studie som 
heter Kampen för att bli någon och har initierats av Ung och Trygg i Göteborg. Författarna 
skriver att tidigare studier som gjorts har ofta varit orienterade mot de anställda på olika 
verksamheter. Det saknades kunskap som kom från ungdomarna själva, därför bestämdes det 
att i denna studie skall ungdomarna vara kärnan. Deras röster och bilder på hur det är att växa 
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upp i en förortsmiljö men även hur det är att komma in på riskfyllda utvecklingsvägar och sedan 
ta sig ut. Syftet med denna rapport var att belysa fenomenet ungdomsbrottslighet på individ- 
och bostadsområdesnivå genom att dra lärdom från individerna själva, i detta fall ungdomar 
och deras berättelser. I studien kommer vissa ungdomar från en förortsmiljö, likaväl unga som 
kommer från andra områden som inte betraktas som förorter men som kommer in på en riskfylld 
utvecklingsväg en väg som kan innebära brottslighet, droger och kanske kopplingar till 
kriminella grupper som blir en del av vardagen. I rapporten tar de även upp att många av dem 
som bor i förorterna, ungdomar såväl som vuxna och mindre barn, påverkas av att bo i ett 
område som talas om som ett ”kriminellt område”. De som bor i de ”kriminella områdena” och 
är missnöjda beskriver det i motsatta termer till ”lugnt och fint”. Det som tas upp är att det är 
vanskött, kriminellt belastat och att det är väldigt segregerat. Ungdomarnas reflektioner kring 
hur de uppfattar sitt bostadsområde är att om man vill klara sig i förorten så måste man vara 
tuff och stark. De menar att man måste vara stark fysiskt och verbalt för att få respekt bland 
invånarna i förorten.   
 
De personer som blivit intervjuade i denna studie berättar om sitt liv i förorten som en vakuum-
liknande tillvaro av en ofrivillig avskildhet från samhällsgemenskapen. Att vara bosatt i ett 
segregerat område med mycket problem upplevs som ytterst stigmatiserande. Man tappar sin 
framtidstro samt att man känner sig som en mindre värdefull person som är en börda för 
samhället (Forkby & Liljeholm Hansson, 2011). 
 
Fokus 08 är en annan studie som beskriver bland annat ungdomars levnadsvillkor som är bosatta 
i segregerade områden. Studien beskriver även hur ungdomar upplever området samt hur de ser 
på sin framtid. De flesta unga beskriver att de trivs i sitt bostadsområde oavsett i vilka områden 
som undersökts i denna studie. Detta betyder att de tycker om sitt område så pass mycket att de 
inte vill flytta därifrån innan det är dags för vuxenlivet. Att de unga trivs betyder inte att det 
inte finns några problem i utanförskapsområdena. Det finns många negativa inslag i ungas 
vardag som till exempel trångboddhet och en hög rörlighet i olika delar av bostadsbeståndet. 
Något annat som tas upp i denna studie är om skolor i socialt utsatta förorter är likvärdiga med 
andra skolor i landet. Föräldrarnas studiebakgrund har varit förklaring till varför vissa elever 
från vissa skolor har högre betyg än andra. De skolor som ligger i socialt utsatta bostadsområden 
präglas av att de flesta eleverna växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer samt att många av 
eleverna har själva invandrat eller att deras föräldrar har invandrat. De barn och unga som går 
i skolor i utsatta bostadsområden får sämre skolresultat än andra elever i andra skolor (Fokus, 
2008). 
 
Segregationen i Göteborg är något som på senare tid uppmärksammats mycket i bland annat 
media. Göteborg har pekats ut som en av de mest segregerade städerna i Sverige i såväl social, 
som etnisk och ekonomisk bemärkelse. Enligt rapporten Fattiga och rika - Segregationen ökar 
beror segregationen på stora klasskillnader mellan individer men också de ensidiga 
upplåtelseformerna i de olika bostadsområdena. Separationen mellan olika befolkningsgrupper 
som segregationen orsakar resulterar till att interaktionen mellan dem är bristfälliga och det 
sociala avståndet förstärks (Andersson. R, m.fl., 2009). 
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Miljonprogrammet har en stor roll i den ökande segregationen i Sveriges storstäder. 
Miljonprogrammet är en benämning som används för Sveriges bostadsbyggande under 
perioden 1965–1974. Under denna period byggdes drygt en miljon nya lägenheter i ett antal 
kommuner runtom i Sveriges storstäder. De nya bostadsbyggena ledde till att den dåvarande 
bostadsbristen istället förbyttes i ett överskott av lägenheter (Goldberg, 2000). 
 
Genom segregationsprocessen har grunddragen för svenska städer förändrats på tre sätt. Det 
första sättet är den ökade lokala homogeniteten. Med detta menas att bostadsområden och 
stadsdelar blivit mer socialt homogena genom ökade sociala skillnader mellan olika 
befolkningsgrupper. Denna förändring har lett till att stadsdelar och bostadsområden som 
tidigare varit integrerade, där de fanns en blandning av exempelvis hög och låginkomsttagare 
blivit allt färre. Det andra sättet är den ökade polariseringen mellan olika delar av staden som 
innebär att profilen hos stadsdelar och bostadsområden som har en tydlig låginkomstkaraktär 
förstärks. Detta handlar främst om förorter som redan i mitten av 1980-talet bestod av många 
låginkomsttagare. Den ökade polariseringen i Sveriges storstäder har bidragit till utvecklingen 
av utsatta områden och liknar utvecklingen mot ökad ojämlikhet som skett i de flesta 
västeuropeiska länderna. Den senaste storstadsutredningen visar på att många av de förorter 
som under 1990 pekades ut som utsatta områden fortfarande är utsatta. I de utsatta områdena 
så har den ökade segregationen tillfört att andelen låginkomsttagare ökat väsentligt medan 
andelen höginkomsttagare har minskat. De utsatta områdena karaktäriseras av hög arbetslöshet, 
låga inkomster, höga ohälsotal och ett bidragsberoende bland invånarna i dessa områden. 
Genom åren har allt fler blivit beroende av socialbidrag och ökningen är störst i de utsatta 
områdena. Andelen utlandsfödda är störst i de utsatta områdena vilket kan ses som en etnisk 
dimension inom segregationen och kallas för boendesegregation. Ohälsotalet i de utsatta 
förorterna är något som ökat under senare tid men som minskat i övriga områden. Den sista 
förändringen är gentrifiering av innerstäder som betyder att den sociala statusen hos en stadsdel 
eller ett område höjs. Gentrifiering av innerstäder har lett till att segregationen blivit allt djupare 
mellan innerstäder och förorter. Dessa förändringar har lett till att segregationen ökat och 
fördjupats och storstäderna idag ser allt mer som delade städer (Boverket, 2010). 
 

En studie som har gjorts om hur ungdomar själva upplever sin framtid och vilka hopp och 
förväntningar de har på sin framtid heter My future self and me: Depressive styles and future 
expectations. Denna studie är utförd av Richard Thompson och David C. Zuroff (2010) med 
syfte att undersöka om det finns en korrelation mellan personliga variabler och ungdomars 
förväntningar på var de kommer hamna i framtiden, både yrkesmässigt och socialt och om de 
personliga variablerna gav en mindre positiv syn på negativa förväntningar på framtiden. 
Studien utfördes genom intervjuer på ett urval av 109 stads (urbana) ungdomar i 14 årsåldern 
som kom från familjer med låg inkomst i högriskområden. Med personliga variablerna syftar 
forskarna på beroende (bland annat av andra människor) samt självkritik. Forskarna kom fram 
till slutsatsen att variabler med demografisk karaktär såsom kön, familjeinkomst och etnisk 
bakgrund inte hade någon större effekt på ungdomarnas framtidsförväntningar. Däremot så 
hade självkritik en stor effekt på ungdomarnas framtidsförväntningar. Det självkritiska 
förhållningssättet bidrog till att ungdomarna hade negativa förväntningar på sin framtid. Genom 
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undersökningen kom de även fram till att ungdomar som var beroende av andra hade en mer 
positiv syn på framtiden (Thompson & C. Zuroff, 2010). Sammanfattningsvis går det att säga 
att de ungdomar som är kritiska mot sig själva gällande sin framtid har en mer negativ förväntan 
på sin framtid och att de demografiska variablerna i detta fall spelar mindre roll. 
 
Neighbourhood effects on young people’s future living conditions: Longitudinal findings from 
Sweden är en kohortstudie som utförts med hjälp av omfattade longitudinella data från tre 
årskullar födda i slutet av 1970 (1977–1979). Syftet med studien var att försöka avgöra om 
livschanser kan variera mellan människor beroende på vart de bor eller vart de växt upp. 
Utgångspunkten för studien är att bostadsområdet utgör en viktig dimension i strukturering av 
människors beteenden och huruvida effekten är långvarig. Studien undersöker om sociala 
egenskaper i bostadsområdet påverkat framtida utfall som är viktiga för människors 
levnadsförhållanden så som arbete, ekonomiska svårigheter och kriminalitet. Studien bedömde 
också om den beräknade effekten av bostadsområdets sammanhang har någon betydelse för 
effekten av förebyggande insatser riktade som ”utsatta” stadsdelar. Studien fokuserar på 
hypotesen av de konsekvenser för utveckling som boendesegregationen har för ungdomar i 
Sverige. Resultatet av studien visade att ungdomar från bostadsområden med högre andel 
resurssvaga grupper och synliga minoriteter har en viss överrisk att vara arbetslösa, ta 
socialbidrag och ha ett kriminalregister till skillnad från ungdomar i välbärgade områden med 
majoriteten svenskfödda. Enligt forskaren bör detta resultat betraktas som minimal då det inte 
fanns klara bevis i den aktuella studien att ungdomar från utsatta områden hade sämre utfall 
trots att resultatet inte motsäger hypotesen och andra tidigare bevis som tyder på att detta 
stämmer. När det kommer till effekten av de förebyggande insatserna kom forskaren fram till 
att de förebyggande insatserna bör skifta mål och fokusera på människorna snarare än 
bostadsorten för att den sociala och ekonomiska möjligheten ska främjas. Alltså bör syftet med 
den allmänna välfärdspolitiken vara att bekämpa den sociala och ekonomiska ojämlikheten 
oberoende på vart ungdomar bor (Brännström, 2012). 
 
Anna Angelin (2009) har skrivit en avhandling vars syfte var att beräkna hur stor andel av de 
unga som varit långvarigt arbetslösa och socialbidragstagande under 1990-talskrisen och som 
sedan blivit kvar i detta samt vilken bakgrund de har. Avhandlingens centrala syfte är att förstå 
betydelsen samt konsekvenserna som inneburit för studiens deltagare. Angelin skriver att 
ungdomsarbetslösheten samt socialbidragstagande utgår från en problemorienterad retorik där 
det brister i bland annat omvärldsutvecklingen samt utanförskap.  Något som Angelin tar upp i 
sin avhandling är att ungdomar som är boende runt om i de svenska förorterna kan känna sig 
utdömda och utslagna från samhället just för att de inte känner sig accepterade av samhället på 
grund av krav som ställs på dem eller för att de är utestängda från bostads och-/eller 
arbetsmarknaden. Det gör att dessa ungdomar ofta söker sig till kriminella kretsar och gäng 
(Angelin, 2009). 
 
Ungdomar med en invandrarbakgrund delar till en stor del liknande sociala livsvillkor som är 
präglade av kulturella marginaliseringar. De har en erfarenhet av segregerade bostadsmiljöer 
och har känt av diskriminering samt stigmatisering. Detta skriver Aleksandra Ålund (1997) i 
sin bok. Hon skriver även att kriminalitet och bråk i förorterna gör att en del ungdomar vill 
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lämna, men samtidigt så känner många ungdomar att förorten är “hemma” och att det är där de 
hör hemma. Ungdomarna känner sig inte välkomna någon annanstans utanför sitt 
bostadsområde samtidigt som många andra ungdomar som bor i de centrala delarna inte finner 
någon trygghet att åka in till förorterna på grund av dess rykten (Ålund, 1997). 
Hammarén och Johansson skriver i sin bok Identitet om kollektiv identitet och de förklarar att 
identitet är något som ger en känsla av tillhörighet och att det markerar likheter och skillnader 
mellan olika individer samt grupper (Hammarén & Johansson, 2009). Hammarén och 
Johansson menar att identitet kan ses på olika sätt och tar upp olika synsätt på identitet. Exempel 
på hur man kan se på identitet, som tas upp i boken är om vår identitet skapas vid födseln eller 
om skapas under processen när människan påverkas av samhället. Ett annat synsätt är, om 
identitet är individuell eller om den formas av samhället och kulturen som människan lever och 
bör kallas kollektiv identitet (Hammarén & Johansson, 2009). 

Engagemang, mångfald och integration (SOU 2004:49) är en rapport som fokuserar på negativa 
samband mellan politik, invandring och engagemang. I rapporten tas det upp att ett aktivt 
politiskt engagemang fordrar ett visst mått av resurser som tillexempel kännedom om de kanaler 
som finns för att påverka utvecklingens riktning och kännedom om hur det politiska livet 
fungerar. Rapporten tar upp flera forskares bidrag om hur medborgare med invandrarbakgrund 
blir bemötta. De menar att medborgare med invandrarbakgrund inte blir bemötta på samma sätt 
som svenska medborgare i samhällets institutioner. Medborgare med invandrarbakgrund 
tenderar att antingen bli bemötta med ett uppfostrande förhållningssätt vilket innebär att deras 
politiska kompetens nedvärderas eller så blir de bemötta genom en nedvärderande attityd som 
är byggd på fördomar om deras kultur eller sociala förmåga.  

Författarna till rapporterna Kategorisering och integration Röster om deltagande Segregerande 
institutioner 19 (SOU 2004:48), Mediernas Vi och Dom (SOU 2006:21) och Det blågula 
glashuset (SOU 2005:56) visar och diskuterar att invandraren anses som ett problem eller som 
en belastning för det svenska samhället och att denna bild är en ständigt återkommande bild 
som förmedlas av media. I rapporterna diskuteras medias diskriminerande processer som 
genom texter och bilder används avsiktligt eller oavsiktligt skapar en stigmatiserande och 
åtskiljande tillämpning. Enligt rapporterna så har massmedia ett ansvar när det kommer till 
bemötandet av invandrare. Författarna menar att massmedia vinklar eller kategoriserar 
uttalanden som vilar på en svensk norm och riskerar därför att få negativa konsekvenser för de 
människor som inte passar in i normen och påverkar det sätt som majoriteten bemöter 
minoriteter.  

Invandrare har svårare att etablera sig på bostadsmarknaden och det som utgör de viktiga 
kriterier för att ta sig in på den officiella bostadsmarknaden är utbildning och kulturell 
härkomst. Undersökningar visar att boendesegregationen ökat och människor med 
invandrarbakgrund och låg inkomst blir allt mer geografiskt koncentrerade. Dagens 
bostadspolitik styrs av att hyresgästerna ska passa in med de andra hyresgästerna blir det så att 
invandrare många gånger hamnar i invandrartäta områden (SOU 2005:56; SOU 2005:69; SOU 
2006:37; SOU 2006:73). 

I rapporten är rättvisa rättvis (SOU 2006:30) diskuteras olika former av diskriminering 
gentemot människor med utländsk bakgrund som förekommer i en rad områden inom 
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rättsväsendet. Det visar sig i rapporten att rättsväsendet tenderar att vara mer repressiv och 
mindre skyddande mot personer med utländsk bakgrund. Rapporten tar dock upp att det inte 
finns några belägg för att rättsväsendet gör skillnad mellan svenskar och västeuropéer utan att 
det är folk som är födda utanför Europas gränser som blir utsatta för diskriminering. Exempel 
på diskriminering gentemot invandrare är att de löper större risk att utsättas för polisens 
uppmärksamhet, häktas, gripas samt dömas till fängelse än en svensk i samma position. 
Rapporten visar att det är allt från namn, utseende, språklig brytning till de negativa 
föreställningar om invandrares kulturella bakgrund och sociala situation som utlöser 
diskrimineringen. Andra exempel som rapporten visar är att förundersökningar där brottet 
begåtts mot en person med utländsk bakgrund oftare läggs ner, trovärdigheten tenderar även att 
bedömas som lägre hos invandrare. Diskriminering från rättsväsendet mot personer med 
utländsk bakgrund bidrar till en förstärkt känsla av utanförskap och att stereotypa 
föreställningar om att invandrare är kriminella, mindre vetande och trovärdiga bekräftas.  

I rapporten Om välfärdens gränser (SOU 2006:37) framstår det att det svenska välfärdssystemet 
har faktiska begränsningar och tenderar att vara uteslutande och segregerande. Genom 
kategoriseringar och särbehandling hämtade från de normativa uppfattningarna skapar 
välfärdsinstitutioner skillnad mellan det typiska svenska och det icke svenska. Enligt rapporten 
bidrar de föreställa normer om svenskhet att förvandla sociala problem som svag ekonomi, 
svårigheter att ta sig in i bostadsmarknaden, dålig hälsa till kulturella problem som i sin tur 
leder till försvagat handlingsutrymme till ökad välfärd.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som vi valt att utgå från handlar till den största delen om ungdomar 
som är bosatta i förorten. Det handlar även om bland annat segregation, utanförskap, 
framtidstro, identitet samt skola. Den forskning som valts är relevant för uppsatsens 
ämnesområde. Vårt valda ämne är i grunden väldigt brett då det finns en hel del att fördjupa sig 
i. Denna tidigare forskning har hjälpt oss att avgränsa det så att det hänger ihop med vårt syfte 
för detta arbete samt våra frågeställningar. 

Teori 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse kring några ungdomars framtidstankar bosatta i 
förorten och hur olika faktorer kan påverka deras framtidstankar och framtidsmöjligheter. Vi 
har därför använt oss av Deweys teori om lärande som den centrala teorin för att förstå hur 
människor lär sig och handlar utifrån faktorer som uppväxtmiljö, omgivning och erfarenheter 
och hur dessa kan påverka och relateras till varandra. För att få ett helhetsperspektiv har andra 
teorier även använts. Stämplingsteorin har använts för att stärka förståelsen över vilken 
påverkan det omgivande samhället kan ha på en viss grupp och KASAM-teorin har använts för 
att visa hur individer förstår, begriper och hanterar olika situationer i livet. 

Lärande 
Lärande är något som sker dag in dag ut och på många olika sätt. Vi ser lärande som något som 
sker i skolan, bland andra människor, i omgivningen, via tv, via sociala medier, något som helt 
enkelt sker överallt, hela tiden då lärande kortfattat innebär att ny information överförs till oss 
och är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Vi har därför valt att ha lärande som vår 
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centrala teori i studien och har valt att lyfta pedagogen John Deweys teori om olika former av 
lärande. John Dewey ser lärande som ett viktigt fenomen i samhället och beskriver lärande som 
förnyelse av livet genom överföring. Han skriver i sin bok Demokrati och utbildning om att 
“Den mest påtagliga skillnaden mellan levande väsen och döda ting är att de förra fortlever 
genom förnyelse” (Dewey, 1999, s.35). Med detta menar han att det levande väsendet försöker 
under hela sitt liv utnyttja den omgivande energin (ljus, fuktighet och gjord) till sin fördel för 
att kunna fortleva. När det kommer till människor så handlar det om förnyelsen av den fysiska 
existensen, att föreställningar, hopp, ideal, elände, lycka och vanor återskapas. Varje individ 
föds som outvecklad, hjälplös och utan tro, språk, idéer eller sociala normer och det enda sättet 
erfarenhet fortlever är genom förnyelse av den sociala gruppen vilket gör utbildning och 
uppfostran ytterst nödvändiga då dessa är redskapen för livets sociala kontinuitet (Dewey, 
1999).   
 
I denna studie har vi fokuserat på ungdomars framtidstankar och vilken roll deras 
bostadsområde, omgivning och uppväxt har för deras tankar kring framtiden. Dewey skriver 
om utbildningens sociala funktion i sin bok Demokrati och utbildning och tar upp dessa 
aspekter. Enligt Dewey så kan inte föreställningar och förhoppningar som ting rent fysiskt 
plockas bort och sättas tillbaka, utan dessa förmedlas genom omgivningens inverkan. Han 
menar att de nödvändiga föreställningarna inte kan hamras in och de nödvändiga attityderna 
inte heller kan klistras fast på individer men att det är den speciella miljön som påverkar 
individen så att hen känner en viss sak snarare än en annan (Dewey, 1999). Miljö är en viktig 
del för individer och har en stor påverkan på hur man blir som människa. Enligt Dewey 
betecknar miljö något mer än helheten av de ting som omger en individ och den består av de 
villkor som gynnar eller hindrar, stimulerar eller hämmar en levande varelses karaktäristiska 
verksamheter. Är man bland dem som ser livet som ett sätt att handla snarare än som enbart 
passiv existens så menar Dewey att miljön betecknar det som ingår i denna aktivitet som ett 
främjande eller hämmande villkor (Dewey, 1999). 
 
Dewey tar även upp om den sociala miljön och dess påverkan. Enligt Dewey så lever en varelse 
vars aktiviteter har anknytning till andra i en social miljö. Med detta menar han att vad en 
individ gör och vad han kan göra beror på de andras förväntningar, samtycke, krav och 
avståndstagande samt att individen som står i förbindelse med andra individer inte kan fullfölja 
sina egna aktiviteter utan att hen tar hänsyn till de andras (Dewey, 1999). Det är även på detta 
sätt som ungdomar fostras av den sociala miljön. En viktig punkt som Dewey tar upp är att den 
sociala miljön inte är den direkta orsaken till att lust, idéer eller specifika handlingsmönster 
stimuleras. Den sociala miljön utgör endast det första steget. Individen behöver vara delaktig i 
aktiviteten så att hen känner dess framgång som sin framgång och dess misslyckande som sitt 
misslyckande och det är detta som är det avslutande steget. Genom deltagandet kommer hens 
föreställningar och idéer få en form som liknar gruppens. Hen kommer även att uppnå ungefär 
samma kunskapsbas som de andra i gruppen. Gruppens levnadssätt är avgörande för vilka 
objekt som bör uppmärksammas och det som anses som underligt eller främmande, det vill säga 
det som är avvikande från gruppens aktiviteter tenderar att bli moraliskt förbjudet eller 
intellektuellt suspekt (Dewey, 1999). 

11 
 



  
 

Miljöns omedvetna inflytande påverkar vår karaktär och vårt sinne. Dewey tar upp tre områden 
där dess effekt framträder tydligast. Det första området han tar upp är språkvanor och han menar 
att grundläggande språkformer och ordförrådets omfattning bildas i följd av tvingande sociala 
behov och inte genom någon undervisningsmetod. Modersmålet är ett tydligt exempel på detta 
område. Dewey förklarar att språkliga vanor som man lär sig genom målmedveten undervisning 
enkelt kan korrigeras och undanträngs genom till exempel en stark sinnesrörelse och individer 
återgår till sitt ursprungliga tungomål. Det andra området som han tar upp är uppförandet. Enligt 
Dewey så är det som danar uppförandet huvudsakligen den omgivande atmosfären och andan 
och uppförandet handlar endast till en liten del om moraliska principer. Det tredje området är 
god smak och estetiskt omdöme. Dewey skriver att “om ögat alltid möter harmoniska föremål, 
eleganta till färg och form, uppstår helt naturligt en norm för god smak. En prålig, oordnad 
och överlastad miljö leder till ett förfall av smaken, precis som torftiga karga miljöer svälter ut 
skönhetslängtan” (Dewey, 1999, s. 53). Enligt Dewey så kan medveten undervisning endast 
förmedla andrahandsinformation om vad andra tycker och denna information blir aldrig 
personlig utan endast en konstlad påminnelse om vad de som man lärt sig se upp till tycker. De 
som formas genom ett givande och tagande i umgänget med andra är de levnadsvanor som 
ligger under reflektionsnivån (Dewey, 1999). 
 
Deweys pedagogik och tänkande kretsar i synnerhet i högsta grad kring begreppet erfarenhet. 
Han gör även sin formella definition av utbildning i termer av erfarenhet då han skriver i sin 
bok Demokrati och utbildning att erfarenhet “är den rekonstruktion eller reorganisation av 
erfarenheten som fördjupar erfarenhetens mening och förstärker förmågan att styra senare 
erfarenheters riktning” (Dewey, 1999, s.117). Dewey tar upp två typer av erfarenheter som han 
urskiljer, den första kallas för trial and error. Denna typ av erfarenhet går ut på att vi helt enkelt 
gör något och om det misslyckas gör vi något annat och så här håller vi på tills vi till slut gör 
något som fungerar. Denna metod anammar vi sedan som en tumregel för kommande 
handlingar. Det som kännetecknar denna typ av erfarenhet är att vi inser att ett visst sätt att 
handla och en viss konsekvens hör ihop, men vi ser inte hur och vi förstår inte sambandets 
detaljer. Den andra typen av erfarenhet kallas för par excellence (reflekterande erfarenhet). 
Denna typ av erfarenhet kännetecknas av att tänkandet blir till en särskild erfarenhet. Med detta 
menar han att vi genom tänkandet strävar efter att upptäcka specifika samband mellan det vi 
gör och de konsekvenser som följer, så att de två momenten blir sammanhängande. Händelsen 
blir förstådd och det som sker får sin förklaring och blir förnuftig. Tänkandet får alltså vår 
erfarenhet att bli tydlig och gör det möjligt för oss att handla med ett mål i sikte (Dewey, 1999). 
 
KASAM – känsla av sammanhang 
Alla människor utsätts förr eller senare i livet av psykiska och/eller sociala påfrestningar. 
Antonovsky utgår från ett perspektiv där frågan är “hur kommer det sig att så många människor, 
som utsätts för tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska?” (Antonovsky, 2005, s.9). 
Enligt Antonovsky räcker det inte med att enbart främja hälsan genom att undvika påfrestningar 
utan man måste hantera sina liv i med och motgångar samt göra det bästa av tillvaron. Att göra 
det bästa av tillvaron gör man genom att göra den sammanhängande och det blir den om den 
görs begriplig, hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 2005). 
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Begreppet KASAM - Känsla av sammanhang som är ett kognitivt begrepp grundar sig på de 
tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet utgör kärnan i definitionen av KASAM.  Begreppets innebörd handlar om i vilken 
omfattning man upplever inre och yttre stimulation. En människa med en hög begriplighet skall 
kunna förutsäga händelser som han eller hon kommer att stöta på i framtiden. Även om saker 
dyker upp som en överraskning som exempelvis utmaningar och misslyckanden så skall man 
kunna vara i stånd till att förklara dem eller ordna dem (Antonovsky, 2005). Det andra begreppet 
hanterbarhet syftar på att man har de resurser som krävs för att klara av påfrestningar. Resurser 
kan vara det som är under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra anhöriga som man 
känner är pålitliga. Har man en hög känsla av hanterbarhet så ser man inte sig själv som ett 
hjälplöst offer utan man kommer att bringa ordning. Meningsfullhet är det tredje och sista 
begreppet och grundar sig i att man upplever de utmaningar man ställs inför som värda att 
engagera sig i samt ta itu med. Begreppet betonar även att bara för man har en hög känsla av 
meningsfullhet så blir man inte mindre ledsen vid motgångar och olyckor, vid sådana tillfällen 
drar han eller hon inte sig undan utan gör sitt bästa för att ta sig igenom det. 
 
Stämplingsteorin 
Charles H. Cooley skrev det som skulle bli rötterna till stämplingsteorin år 1902. ”Avvikelse är 
helt och hållet en social företeelse; dvs. avvikelse existerar bara i relationen mellan personen 
och de övriga i en grupp. Om avvikelsen utgörs av någon psykisk eller fysisk egenskap är den 
det därför att den utgör ett hinder för en normal social karriär… [brottslingens avvikelse] 
kräver åtgärder på grund av att den är så synlig och störande, och därför kommer olika sociala 
organ att slutgiltigt och formellt stigmatisera honom.” (Goldberg, 2010, s.149). Cooley 
använder begreppen karriär och stigma som är två av de centrala begreppen i den 
stämplingsteoretiska ansatsen. 

På 1960-talet började den moderna stämplingsteorin formuleras i USA. Begreppet 
stämplingsteori används på olika sätt, det beror på att olika författare betonar olika saker. Den 
modell som kommer att presenteras i denna studie är Ted Goldbergs stämplingsteoretiska 
modell. Denna modell är grundad på deltagande observationsstudier av problematiska 
konsumenter av narkotika i Stockholm (Goldberg, 2010). 

Begreppet stämpling är en process som består av upprepande negativa reaktioner från 
signifikanta andra. Det resulterar i att individen ändrar sin självbild så att den blir mer negativ 
än vad den var innan. Stämpling kan äga rum i bland annat familjen, kompiskretsen och i skolan. 
Stämpling kan framkallas av bland annat beteendet, utseendet, och sexuell läggning. Goldbergs 
modell består av fyra stadier. Föräldrarnas stämpling, samhällelig stämpling, sekundär 
avvikelse samt avvikelsespiralen (Goldberg, 2010). 

Ett av Goldbergs antaganden är att människor föds utan självbild till skillnad från andra teorier 
som säger att alla människor föds med en positiv självbild som blir negativ på grund av 
stämpling. En nyfödd baby kan inte skilja sin kropp från omgivningen. Goldberg menar att om 
en baby inte ens vet att den har händer och fötter, hur ska den då kunna förstå vad för slags 
människa man är? Vissa barn lär sig under sin uppväxt att de är goda och bra men att deras 
aktuella handling är dålig. Andra barn lär sig att det inte bara är deras aktuella handling som är 
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dåligt utan att de också är dåliga människor. Goldberg menar att det finns föräldrar som saknar 
förmågan att hjälpa sina barn att utvecklas som individ samt att utveckla en positiv 
självbild.  Detta är det som kallas föräldrarnas stämpling och är steg ett i avvikarkarriären 
(Goldberg, 2010). 

När ett barn växer upp och blir äldre är det dags att ta sina första steg ut i världen. Man möter 
en omgivning utanför hemmet. Det börjar genom grannarna, sedan förskolan, grundskolan och 
så vidare. I efterhand ökar antalet signifikanta andra som reagerar på barnets beteende, samt 
hjälper barnet att lära sig de normer som gäller i den kultur barnet lever i. Barnets beteende blir 
mer och mer socialt styrt allt eftersom erfarenheter byggs på samt med åldern. Vissa barn 
kommer i sin kontakt med samhället lära sig att de är bra som människor att vissa beteenden är 
dåliga. Andra barn kommer lära sig att det är dem som inte duger oavsett vad. Detta är vad Ted 
Goldberg kallar för samhällelig stämpling och är steg två i modellen. Goldberg anser att ett 
barn som blivit stämplat av sina föräldrar löper en större risk för fortsatt stämpling utanför 
hemmet (Goldberg, 2010). 

När barnet är tillräckligt mogen och har en rimlig förståelse av samhällets normer samt fått en 
mer etablerad självbild går den in i det tredje steget som Ted Goldberg kallar för sekundär 
avvikelse. Den sekundära avvikelsen är ett beteende som strider mot de kulturella normer som 
finns. Individen är medveten om att reglerna bryts. Den sekundära avvikelsen grundar sig på en 
negativ självbild som är orsakad av stämpling. Individen är medveten om rätt och fel och 
beteendet styrs av den negativa självbilden. Goldberg menar att när en människa accepterar sig 
själv som en dålig individ så fungerar inte den normala sociala kontrollen, däremot kan en 
individ med god självbild sluta göra vissa saker genom andras negativa reaktioner (Goldberg, 
2010). 

Det fjärde stadiet, som Goldberg kallar för avvikelsespiralen består av fyra element. Stämpling, 
negativ självbild, sekundär avvikelse och misslyckande enligt kulturella definitioner.  En 
stämplingsreaktion kan leda till en negativ självbild, som leder till en sekundär avvikelse. det 
leder till ett misslyckande enligt kulturella definitioner. Ett misslyckande är skapat av tidigare 
motgångar som man stött på i livet och kan bidra till kommande bakslag. I detta stadie är 
individens beteende sekundäravvikande på flera områden som exempelvis narkotika, stölder, 
langning, arbetslöshet och så vidare. Det gör att man utsätts för negativa reaktioner från många 
håll. När ens misslyckanden och de negativa reaktionerna slås ihop blir det svårare för individen 
att hålla en god självbild. Det gör istället att man får en ännu sämre självbild och det leder till 
ännu fler misslyckanden och ytterligare stämpling (Goldberg, 2010). 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt ovanstående teorier för att uppnå ett helhetsperspektiv som kan göra det enklare att 
förstå resultatet av studien. Lärandet i detta fall handlar om hur ungdomarna formas i sina 
personligheter, värderingar, tankar, mål, kunskaper och hur dessa till störstadel påverkas genom 
olika faktorer såsom den omgivande miljön, den sociala miljön, uppväxtvillkor och 
erfarenheter. Stämplingsteorin utgör samhällets roll och har en betydelse för hur flera ungdomar 
ser på sig själva och på sin framtid. Människor påverkas lätt av vad andra tycker och tänker och 
som människor är det naturligt för oss att sträva efter att bli bekräftade och accepterade av 
andra. I detta fall handlar det om hur media, beslutsfattare och andra människor som inte bor i 
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förorten, inte känner ungdomarna och som i flesta fall bor i områden med motsatt karaktär väljer 
att i många fall uttrycka sig negativt om förorten eller personerna som bor där. KASAM teorin 
utgör individens roll i denna fråga och har använts för att få en ökad förståelse om hur dessa 
ungdomar förstår, begriper och hanterar olika situationer i sina liv som kan uppstå och som kan 
påverka deras framtid. 

Tillvägagångssätt 
Vårt arbete skulle till en början handla om enbart unga killars framtidsvisioner i förorten. Vi 
valde att kontakta grundskolor i det valda bostadsområdet då vi hade valt att rikta in oss på 
ungdomar i ålder 14–15 det vill säga elever i årskurs 8–9. Vi kontaktade fyra skolor genom att 
maila respektive rektorer. Vi skrev kort om oss själva samt syftet med vårt arbete. Vi fick tyvärr 
endast svar från en skola där rektorn godkände studien men klargjorde samtidigt att det var 
respektive lärare som fick avgöra om de ville delta eller inte. Rektorn på skolan 
vidarebefordrade vårt mail till lärarna på högstadiet så att de kunde läsa vår beskrivning och 
avgöra själva om de ville vara med eller inte. Vi fick inte svar från några lärare och upplevde 
det väldigt svårt att hitta intresserade lärare som ville ställa upp. Trots avslag valde vi att 
fortsätta kontakta skolan och lärarna.  
 
Vi ansåg att om vi besökte skolan och pratade med lärarna skulle de kanske bli lite mer 
intresserade av att samarbeta. Då vi båda är tidigare elever på just den skolan hade vi inte några 
problem att gå dit och besöka lärarna. Vi fick kontakt med en lärare som vi själva haft och vi 
pratade lite kort med hen angående studien och hen var positivt inställd till att samarbeta. Vi 
bokade in ett möte för att diskutera vidare upplägg, metod och tid för att utföra studien. Planen 
var att vi skulle använda oss av narrativ metod, där ungdomarna får svara på våra frågor i form 
av en berättelse. Läraren gav oss även tid av sina lektioner för att vi skulle kunna få utföra 
studien under skoltid. Vi kom överens med läraren att vi skulle besöka skolan ett par gånger 
innan studien för att göra oss bekanta med eleverna. Vid besöken på skolan pratade vi med 
ungdomarna och de var väldigt nyfikna och intresserade av att delta. Läraren föreslog även att 
vi skulle besöka skolan och presentera oss för den årskurs 8 som han är klassföreståndare för. 
Väl på plats presenterade vi oss samt delade ut informationsbrev (bilaga 1) som eleverna skulle 
ta hem för målsmans underskrift då de fortfarande är omyndiga.  
 
Tråkigt nog fick vi mail drygt en vecka efter av läraren där hen sa att hen endast fått tillbaka ett 
papper med underskrift. Efter det valde vi att kontakta personal på en fritidsgård i 
bostadsområdet. Under tiden som vi mailade skolorna samt besökte en skola hade vi kontaktat 
personal på en fritidsgård vars besökare till största delen är från den valda förorten. 
Fritidsledaren som vi kontaktade var positivt inställd att samarbeta med oss samt hjälpa oss att 
samla ungdomar. 
 
Vi bokade en träff med fritidsledaren där vi även där hade med oss informationsbrev men hade 
denna gång valt att fokusera på ungdomar som var myndiga för att undvika processen med 
målsmans underskrift då det var en av de sakerna som vi kände var ett hinder. Vid mötet var 
fritidsledaren väldigt hjälpsam och bekräftade att vi skulle kunna utföra studien hos dem. Drygt 
en vecka efter mötet med fritidsledaren kontaktade hen oss dagtid och sa att hen samlat ihop 
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sex ungdomar som var intresserade av att delta. Samma kväll åkte vi till fritidsgården och satte 
igång med två intervjuer då vi redan tidigare förberett en intervjuguide (bilaga 2). Vi bokade en 
tid med de resterande fyra ungdomarna och de lovade oss att de skulle hålla tiden samt inte 
glömma. Den första bokade tiden var redan kvällen därpå, vi väntade på fritidsgården på två 
ungdomar som skulle komma men de dök aldrig upp på den bestämda tiden. Vi valde dock att 
vänta lite och se om de dök upp, vilket de gjorde. Den kvällen intervjuade vi ytterligare två 
ungdomar. Kvar var de två ungdomar som vi inte intervjuat. På grund av påskledigheten fick 
vi skjuta fram intervjuerna. Efter påskledigheten tog vi kontakt med de två ungdomar som hade 
lovat oss intervjuer. Vi bestämde en tid med dem på fritidsgården för att utföra intervjuerna.  
  
Då antalet respondenter som vi hade inte var tillräckligt för vårt arbete fick vi, med hjälp av 
våra bekanta kontakt med andra ungdomar. Det var dock inte heller lätt då många var upptagna 
med arbete och studier. Vi lyckades slutligen att få ihop ytterligare sju respondenter som ville 
ställa upp på intervju. Då vi fått använda fritidsgården som träffpunkt bokade vi in intervjuerna 
och utförde dem på fritidsgården. En respondent valde tyvärr att avbryta sitt deltagande. 
 
Vi utförde sammanlagt 12 individuella intervjuer på fritidsgården. Dock ansåg vi att det inte 
var tillräckligt. Vi diskuterade med vår handledare och kom fram till att vi skulle komplettera 
med gruppintervjuer. Vi pratade med fritidsledaren igen och berättade om vår situation och att 
vi gärna vill komma tillbaka och utföra gruppintervjuer. Fritidsledaren föreslog att vi skulle 
komma under kvällstid för att det var under den tiden vår målgrupp befann sig på fritidsgården.  
 
När vi var där under kvällstid presenterade vi oss och berättade om syftet med vårt besök. Vi 
frågade om det fanns några som ville delta i en gruppintervju och lyckades hitta några ungdomar 
som var intresserade vid två tillfällen. 
 

Metod 
Kvalitativ metod 
Metoden som vi har valt att använda oss av är kvalitativ metod. Anledningen till den valda 
metoden är att vi skall kunna få en djupare förståelse av hur ungdomar i förorten uppfattar sin 
framtid och andra faktorer som kan påverka dem. Kvalitativ metod är insamling av information 
som länge tillämpats av samhällsvetare (Bryman, 1997). Enligt Enerstvedt (1971) försöker man 
genom kvalitativa metoder överskrida det subjekt-objektförhållande som råder inom 
naturvetenskapen och istället sätta sig själv i den undersöktes situation och se världen utifrån 
deras perspektiv. Enerstvedt menar att genom att sätta sig i den undersöktes situation kan vi på 
så sätt se det fenomen vi studerar inifrån och från detta skapa en djupare och mer fullständig 
förståelse av den företeelse vi studerar. 
 
Analys av resultatet är den viktigaste delen i en studie. För att kunna få en så autentisk 
återgivning som möjligt av deltagarnas strukturer, sociala ordning och handlingsmönster i 
studien beskriver Lofland (1971) ett effektivt tillvägagångssätt som innefattar fyra principer av 
metodisk karaktär som beskriver olika sätt att gripa sig an en frågeställning. 

16 
 



  
 

Den första principen kallar Lofland för “Närhet till undersökningen”. Denna princip går ut på 
en fysisk närhet och innebär att man ska möta studiens deltagare ansikte mot ansikte och att 
denna närhet dessutom bör ha växt fram över tid och med utgångspunkt från olika yttre 
situationer. Genom denna princip skapas även en social närhet och en ömsesidig tillit mellan 
forskare och deltagare. Den andra principen handlar om att rapporten ska innehålla och beskriva 
en riktig eller sann återgivning av vad som skett och ägt rum. Den tredje principen handlar om 
att rapporten bör innehålla deskriptiva beskrivningar om exempelvis handlingar, människorna, 
omgivningen och aktiviteter i den omfattning som behövs för att förstå förhållanden som 
undersökts. Den fjärde och sista principen handlar om användandet av direkta citat som 
beskriver individens egna uttryckssätt i rapporten för att få bästa möjliga förståelse (Lofland 
1971). 
 
Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill fånga upp ungdomarnas egna 
uppfattningar samt få en djupare förståelse av fenomenet. Vi kände att semistrukturerade 
intervjuer passade bäst till vår undersökning eftersom man utgår från frågeområden och inte 
detaljerade frågor. I vår intervjuguide använde vi oss av fyra huvudområden: 
Bakgrund/nuvarande situation, bostadsområde, utanförskap och delaktighet och framtid. I varje 
huvudområde så har vi konstruerat relevanta frågor för varje område för att besvara våra 
frågeställningar. Under studiens gång fick vi svårigheter med att få tillräckligt med intervjuer 
och bestämde oss för att komplettera genom en annan form av en kvalitativ metod. Vi 
övervägde först att utföra observationer men kom fram till att syftet med studien och 
frågeställningarna inte skulle besvaras, varpå vi beslutade att genomföra gruppintervjuer istället 
för att få en bredare förståelse av ämnet. Ungefär samma förfarande har använts vid 
gruppintervjuer som vi genomfört med ett antal personer, dessa har dock inte spelats in utan har 
dokumenterats via anteckningar. Vid gruppintervjuerna har samma frågeformulär använts som 
vid de individuella intervjuerna (bilaga 2).  

Genom semistrukturerade intervjuer kunde samtalet mellan oss och respondenterna föras mer 
naturligt och respondenterna fick i viss utsträckning styra i vilken ordning som de tog upp olika 
saker. Exempelvis kunde vi ställa en fråga och respondenter svarar på den frågan men kan även 
ta upp svaret för en annan fråga. Detta gör att vi sedan inte behöver ställa den andra frågan då 
den redan var besvarad. Vi ville få respondenternas syn på sin verklighet och lät därför dem 
berätta så mycket som möjligt utan att ledas så mycket av oss. Vi försökte på bästa sätt att låta 
övergången från en fråga till den andra vara så naturlig som möjlig och våra frågor underlättade 
detta för oss då frågorna från intervjuguiden har en ordning som gör det enkelt att föra ett 
naturligt samtal. Exempelvis i huvudämnet bostadsområde så har vi en fråga som lyder ”Hur 
skulle du beskriva ditt bostadsområde?” och frågan efter lyder ”vad är det bästa/sämsta med 
ditt bostadsområde? ”När vi kände att vi inte fick tillräckligt med svar från respondenterna eller 
inte förstod vad respondenten menade kunde vi ställa följdfrågor.  

Intervju som metod har fördelar men även vissa nackdelar. Vid djupintervjuer så krävs det en 
hel del från både intervjuare och respondent. Det kan vara väldigt tidskrävande i förhållande 
till mängden datamaterial som ska samlas. Själva intervjuerna tar lång tid att utföra men även 
att transkribera intervjuerna samt analysera resultatet. Vid gruppintervjuer utan ljudupptagning 
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med enbart förda anteckningar infinner sig delvis andra problem. Respondentens svar kan inte 
dokumenteras ordagrant och citat kan inte användas på samma sätt som vid inspelad intervju 
för att stärka resultatet. Vid en kvalitativ metod begränsas möjligheten att generalisera resultatet 
till en hel population då det endast är ett fåtal personer som ska intervjuas till skillnad från en 
kvantitativ metod (Eliasson, 2006). 

Urval  
För denna studie har fokus legat på en av Göteborgs förorter samt ungdomarna som bor där. I 
vår studie har vi fått möjlighet att intervjua 12 ungdomar individuellt och genomföra två stycken 
gruppintervjuer med sammanlagt nio äldre ungdomar bosatta i förorten. Gruppintervjuerna 
genomfördes efter de individuella intervjuerna då vi ville få en bredare förståelse. 
Respondenterna i denna studie har olika bakgrunder, vissa ungdomar är utlandsfödda medan 
andra är födda i Sverige men har en invandrarbakgrund. Respondenterna var även i olika stadier 
av livet, vissa studerade medan andra var arbetssökande.  

Intervju som metod 
De två vanligaste metoderna som används inom samhällsvetenskapen är intervjuer och 
observationer. En intervju kan vara både strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad, det 
beror helt på hur intervjuaren väljer att lägga upp intervjun. En ostrukturerad intervju kan ses 
som ett samtal om det valda ämnet mellan intervjuaren och den intervjuade. En 
semistrukturerad intervju är en halvstrukturerad intervju som är en mer styrd intervju där 
följdfrågor och diskussion kan förekomma. En helt strukturerad intervju innebär att den som 
intervjuar har ett genomarbetat frågeschema och det förekommer inga följdfrågor och 
diskussioner (Eliasson, 2006). 
 
Semistrukturerade intervjuer utgör grunden för vår studies datainsamling, och 
intervjupersonernas verklighetsbild är studiens fokus. Den semistrukturerade intervjun är ett 
bra tillvägagångssätt för att besvara studiens frågeställningar eftersom intervjuaren får vara 
flexibel när det gäller ämnesordning. Detta innebär att respondenten får chansen att utveckla 
sina idéer och gå djupare in på ämnet som respondenten talar om. Respondenternas svar är 
öppna och intervjuns fokus ligger på respondenten som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 
2000). 
 
Vid en kvalitativ intervju samtalar intervjuaren med den som blir intervjuad om ämnen och 
frågor som intervjuaren bestämt i förväg. En intervju kan både vara individuell men även i 
grupp. En gruppintervju kan ibland vara mer givande än individuella intervjuer då en 
gruppintervju kan ge svar på hur människor tänker och resonerar i grupp. (Eliasson, 2006). 
 
En intervju bör dokumenteras och det finns olika sätt att dokumentera den på. Inspelning är det 
som vanligtvis används vid dokumentation då man fångar upp hela intervjun ordagrant och det 
gör det lättare att gå tillbaka om någonting skulle vara oklart. Om det inte är möjligt med 
inspelning så är anteckningar ett annat sätt att dokumentera en intervju på. Att föra anteckningar 
trots att intervjun är inspelat är bra särskilt om intervjun är strukturerad. 
Om inspelning skall ske under intervju är det viktigt att den som blir intervjuad lämnar sitt 
samtycke och när intervjun är dokumenterat på något sätt är det bra om den intervjuade får ta 
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del av materialet för att undvika missförstånd och fel. Att citera den intervjuade kräver också 
godkännande av den intervjuade oavsett om personen väljer att vara anonym eller inte 
Samtycke gäller även i situationer där ljudupptagning sker och där enbart anteckningar förs 
över vad som sagts (Eliasson, 2006). 
 

Analysmetod 
 Det vetenskapsteoretiska perspektivet som vi har inspirerats av är fenomenologi. Vi kände att 
den fenomenologiska ansatsen passade bäst för vårt arbete då vi är ute efter beskrivningar av 
intervjupersonernas livsvärld. Enligt Kvale intresserar sig fenomenologin för ”att klargöra 
både det som framträder och det sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas 
perspektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas 
medvetande, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra dess väsentliga 
mening explicit” (Kvale, 1997, s.54).  

Ungdomarna är det centrala i denna studie och vi vill genom intervjuerna se in i deras värld, 
med deras ögon och besvara våra frågeställningar genom dem och ingen annan då det är de som 
utgör kärnan för studien. Den fenomenologiska ansatsen kändes fruktbar i vår analysdel för att 
uppnå detta och detta är något som Kvale även tar upp: ”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. 
Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå 
i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar dem” (Kvale, 
1997, s. 117). 

Vid analys av de individuella intervjuerna började vi med att lyssna på en intervju i taget och 
skriva ner svaren under varje kategori som vi har i vår intervjuguide. Detta för att kunna 
analysera respondenternas svar så noga så möjligt, inte utelämna något samt underlätta läsning. 
Efter transkribering gick vi igenom svaren flera gånger för att skapa en helhet av 
respondenternas svar. Exempel på kategori vi har är ”livet i förorten och framtiden.” De svar 
och citat vi använder i vår uppsats är ordagranna och är respondenternas direkta svar, dock har 
utsagor som vi ansett vara irrelevanta inte skrivits ut som exempelvis frågor och samtal om 
annat. Vi har identifierat direkta citat som beskriver olika innebörder av kategorierna. Den 
beskrivande innebörden som valts sammanfördes sedan till olika kategorier, bland annat de 
nämnda ovan. Respondenternas svar har vi valt att citera för att framföra det riktiga budskapet 
och även för att lyfta fram respondenternas röster. Under analysprocessen har vi även kollat om 
samma svar återkommer hos andra respondenter. 

De insamlade anteckningarna från gruppintervjuerna analyserades på ungefär samma sätt som 
analysen av de individuella intervjuerna. Vi sammanfattade det viktigaste ur anteckningarna för 
att beskriva och samla innebörden av vad deltagarna sagt under intervjun. Innebörden från 
anteckningarna sammanfördes sedan tillsammans med innebörden för de individuella 
intervjumaterialen under huvudkategorierna: Livet i förorten, delaktighet i samhället och 
framtiden. Resultaten av gruppintervjuerna redovisas och analyseras i uppsatsen på samma sätt 
som de individuella intervjuresultaten.  
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Forskningsetik 
Forskningsetiken är en viktig och central aspekt vid utförande av vetenskapliga studier. Under 
analysprocessen, insamling av data och sedan vid publiceringen skall forskaren ta hänsyn till, 
samt respektera deltagarnas rättigheter och värdigheter. Forskaren skall även se till att 
deltagarna inte kommer till skada eller påverkas på något sätt av medverkandet i projektet. 
Forskaren har som plikt att vara ärlig mot de deltagande samt respektera deras integritet. 
Enligt Denscombe (2009) så finns det etiska principer som är sammanfattade under tre rubriker. 
 
Princip 1 
Att skydda deltagarnas intressen. 

Den första principen handlar om att skydda deltagarna så att de inte blir skadade eller påverkade 
av sitt deltagande på något sätt. Principen säger även att deltagarnas identitet skall anonymiseras 
om det så önskas.  De som valt att delta i forskningen skall inte ha det sämre ställt än vad de 
hade det innan de deltog. Denna princip säger att forskare är skyldiga att redan i förväg överväga 
konsekvenserna för informanternas deltagande samt vidta åtgärder som skyddar dem. Som 
forskare måste man även försäkra att deltagarna inte lider utav någon skada, varken psykiskt 
eller fysiskt, även att deltagarna inte blir utsatta för någon fysisk eller psykisk skada efter sitt 
deltagande i studien. Det är även oerhört viktigt att som forskare överväga alla tänkbara risker 
som berör deltagarna. Under en intervju är det viktigt att intervjuaren tänker på vilka frågor 
som skall ställas samt diskuteras, därav måste hänsyn tas till deltagarnas känslor och integritet 
(Denscombe 2009). 
 
Vi har under vår studie anonymiserat deltagarna, fritidsgården samt området dels för att ta 
hänsyn till deltagarnas önskemål men även för att undvika att deltagarna, skolan samt området 
skall kunna identifieras. 
 

Princip 2  
Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. 

Som forskare har man en hel del förväntningar på sig, det förväntas ärlighet samt ett öppet och 
respektfullt arbete. En forskare skall vara ärlig och opartisk vid analysprocessen, “undvika 
falska förespeglingar eller oriktiga framställningar i deras uppträdande mot informanter eller 
forskningsdeltagare” (Denscombe 2009, s.196). Att vara tydlig och öppen är två andra viktiga 
aspekter som förväntas av en forskare, det är viktigt att vara tydlig och öppen med vad som 
skall ske under studien och hur studien är tänk att utföras (Denscombe 2009). 

Under utförandet av studien har vi varit tydliga när det kommer till informationen som vi gett 
ut till deltagarna och fritidsgårdspersonalen. Vi har varit väldigt noggranna med att inte 
utelämna någon information som berör deltagarna och personalen. Under studiens gång har vi 
inte upplevt några konstigheter från deltagarnas sida när det gäller informationen vi gett ut. 
 
Princip 3  
Deltagarna ska ge informerat samtycke. 
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Under en studie är det inte tillåtet att tvinga människor att vara med och hjälpa, det är heller 
inte tillåtet att tvinga en deltagare att fortsätta vara med i forskningen. En deltagare har rätt till 
att avbryta sitt deltagande när som helst. Det är forskarens ansvar att informera deltagaren 
tillräckligt om studien och tillvägagångssättet för att de skall kunna bedöma om de vill delta. 
Detta är utgångspunkterna och villkoren för informerat samtycke. Det finns dock undantag när 
det kommer till informerat samtycke då det inte alltid är möjligt att erhålla samtycke från 
människor. Detta faller oftast under observationer av publikbeteende. För forskning som kräver 
ett större personligt engagemang från deltagarnas sida räcker inte ett informerat samtycke, 
samtycket måste även vara skriftligt. Ett skriftligt samtycke fungerar som dokumentering av 
överenskommelse och bekräftar att deltagarna har informerats om undersökningen. Ett skriftligt 
samtycke skyddar även forskaren mot anklagelser som möjligtvis kan inträffa om exempelvis 
olämpligt agerande (Denscombe, 2009). 
 
Vi har från början av studien varit tydliga med att informera deltagarna i studien att deltagandet 
är frivilligt samt att om man väljer att delta går det bra att avbryta om man känner för det. Vi 
har fått avslag från skolor och de har vi inte kontaktat igen. Det var svårt att få med eleverna 
från skolan vi fick kontakt med, det fick vi acceptera och gå vidare med studien på andra sätt. 
Alla respondenter i denna studie har angett ett muntligt samtycke till att delta i studien, det 
genom att vara med på intervjuerna. 
 
Intervjusituation för individuella intervjuer 
Vi intervjuade ungdomar som vi fick kontakt med genom fritidsgården men även andra 
ungdomar som vi fått kontakt med via bekanta. Alla intervjuer utfördes på fritidsgården då vi 
använde fritidsgården som träffpunkt för intervjuerna.  När vi befann oss på fritidsgården för 
att utföra intervjuerna var det mycket nyfikenhet som spreds i lokalen. Många ungdomar kom 
fram till oss och frågade oss många frågor som till exempel vad vi hette, vad vi gjorde där, hur 
gamla vi är och så vidare. 
 
När vi utförde intervjuerna fick vi olika bemötande av respondenterna, vissa av ungdomarna 
pratade mycket medan andra pratade lite. Vi upplevde även att många till en början var 
tillbakadragna när de svarade på frågorna men blev bekvämare med tiden. Då vissa endast 
svarade kortfattat ställde vi några följdfrågor för att få ett djupare innehåll. Andra svarade mer 
ingående och ville verkligen få sagt mycket.  
 
Många av respondenterna var nyfikna på varför vi valt att just skriva om ungdomar i 
förorten och frågade vad det har att göra med vår utbildning. När vi förklarat kort men tydligt 
delade alla samma uppfattning som vi har och några tyckte att det var bra att deras röster är i 
fokus istället för att andra målar upp och beskriver dem i bland annat media.  
 
Som intervjuare upplevde vi inte att intervjuerna hade en typisk karaktär där vi endast ställer 
frågor, får svar och går över till nästa fråga. Vi har båda tidigare gjort intervjuer men känner 
båda att dessa intervjuer var annorlunda men på ett bra sätt. Vi upplevde att intervjuerna hade 
ett bra flyt och att det blev som en konversation mellan oss. Detta tror vi beror på att vi har 
liknande bakgrund som respondenterna då vi själva har föräldrar med utländsk bakgrund och 
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kommer från en förort av samma karaktär och kunde känna igen oss och relatera till det mesta 
av respondenternas svar.  
 
I början av varje intervju var vi noga med att fråga respondenterna om vi fick spela in intervjun 
samt förklarade att inspelningarna skulle användas för att underlätta för oss, under vår 
transkriberingsprocess. Vi var även tydliga med att det skulle endast var vi som skulle få ta del 
av de inspelade intervjumaterialen och att det skulle raderas efter godkänt arbete. Vi var också 
tydliga med att berätta för respondenterna att de kommer att anonymiseras i uppsatsen för att 
skydda deras identitet.  
 
Det som vi upplevde som ett hinder eller som en svaghet vid intervjuerna var att vi vid några 
enstaka tillfällen omedvetet kunde gå ut ur vår roll som intervjuare och ge våra åsikter om vissa 
saker. Men vi rättade oss själva eller varandra snabbt och återgick till våra roller. 
 
Intervjusituation för gruppintervjuer 
Gruppintervjuerna gick ut på att vi samlade några frivilliga äldre ungdomar som ville delta och 
satt tillsammans med dem runt ett bord i fritidsgården. Gruppintervjun började med 
bakgrundsfrågor likt de vi använt vid de individuella intervjuerna och dessa frågor berörde 
deltagarnas ålder, bakgrund och nuvarande livssituation. Därefter följde frågor om livet i 
förorten, delaktighet i samhället och frågor om framtiden. Frågorna följde inte den ordning vi 
haft vid de individuella intervjuerna. Vi kunde exempelvis fråga vad de tycker om sitt 
bostadsområde och sedan började de diskutera sina uppfattningar och tankar om detta. Vid flera 
tillfällen fick vi bryta och ställa nästa fråga då det lätt blev att de börja komma in på andra 
ämnen. Vid första grupptillfället pågick intervjun cirka 45 minuter och det andra pågick i cirka 
60 minuter. Eftersom vi valt att föra anteckningar istället för inspelning så antecknade en av oss 
och den andra fick ställa frågor och styra intervjun. 

Gruppintervjuerna genomfördes vid två tillfällen på fritidsgården. Vid båda tillfällena besökte 
vi fritidsgården på kvällstid då det är vid den tiden de äldre ungdomarna befinner sig på där. 
Eftersom vi besökt fritidsgården vid flera tillfällen innan var det några stycken som kände 
igenom oss men det fanns även andra som vi inte hade träffat tidigare, men som hade hört talas 
om oss. Många var nyfikna och frågade vad vi gjorde där. Vi förklarade anledningen till våra 
besök vilket ledde till att flera blev intresserade att delta i gruppintervjuerna.  

Vår upplevelse av de ungdomar som deltog i gruppintervjuerna var att de var väldigt glada och 
nyfikna på vårt arbete. Vi kände en glädje från deras sida just för att de var flera som nämnde 
att det nästan aldrig är någon som uppmärksammar dem i något positivt. Deras respons på våra 
besök var positiv och vi upplevde att de kände sig meningsfulla, sedda och betydelsefulla. 
Under gruppintervjuerna flöt diskussionen på direkt utan några som helst bekymmer och detta 
tror vi beror på att i grupp är ungdomarna mer trygga och bekväma då de känner varandra. Även 
här var vi tydliga med att be om lov att anteckna intervjuerna och med att informera dem att det 
endast var vi som skulle få ta del av de förda anteckningarna. 
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Metoddiskussion 
De metoder som valts för att utföra denna studie har varit bra och har varit till hjälp för att öka 
vår förståelse samt besvara våra frågeställningar. Som komplettering till intervjuerna valde vi 
gruppintervjuer vilket vi upplevde var bra för att vi fick en större inblick i ungdomarnas liv 
samt att vi fick ta del av deras tankar, känslor och åsikter.  

Vi anser att vi borde ha lämnat ut ett informationsblad till ungdomarna personligen, med lite 
mer personlig information om vår bakgrund samt prata lite med dem medan vi ger de 
informationsbladen. Det hade kanske underlättat samt ökat tilliten och tryggheten hos 
ungdomarna. Då vi har nästintill samma bakgrund som ungdomarna kände vi att det var en 
positiv sak och vi tror att det är en faktor som bidrog till en känsla av trygghet. Något vi hade 
kunnat göra annorlunda är att från start välja respondenter som är myndiga då vi senare 
upplevde att det är mycket smidigare då de som är omyndiga behöver underskrift från målsman. 

Trovärdighet 
Trovärdigheten för en studie minskar när ett tillvägagångssätt inte presenteras. Det blir svårt att 
veta hur författaren har gått tillväga vid utförandet av studien, bland annat med 
datainsamlingen. En kvalitativ undersökning är svår att repetera, därför används ordet 
trovärdighet istället för validitet (Denscombe 2009). Denscombe menar att när man säger att en 
insamlad data är trovärdig, innebär det att den insamlade data är rimlig. Grunden till det är att 
man exempelvis försäkrar sig genom att man har gjort en rätt tolkning. Det kan man göra genom 
att gå tillbaka till sin respondent i efterhand och fråga om svaren är rätt tolkade. Denscombe 
skriver även att en forskare måste vid en kvalitativ studie redovisa hur datainsamlingen har skett 
för att studien skall ha reliabilitet. Det är även viktigt att man redovisar hur man som forskare 
kommit fram till resultatet så att exempelvis andra forskare som skall granska resultatet skall 
kunna lita på resultatet genom att bedöma tillvägagångsättet som rimligt (Denscombe 2009). I 
denna studie har vi presenterat tillvägagångssättet för studien utförligt, vi har även noggrant 
presenterat hur vi har kommit fram till resultatet.  

 

Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet att redovisas samt en presentation av arbetets respondenter 
och deltagare. Vi disponerar resultatet under ett antal kategorier, vilka följs av en analys 
kopplad till varje kategori.  

För att underlätta för läsarna har vi valt att referera det valda bostadsområdet som Ängen i 
resultatet. Vid redovisning av materialet har vi valt att kalla ungdomarna som deltog i de 
individuella intervjuerna för respondenter och de som deltog i gruppintervjuerna för deltagare. 
Detta för att kunna skilja på vem som säger vad samt i vilket sammanhang. För att skydda 
ungdomarnas identitet har vi valt att inte skriva ut namn eller övrig information som kan 
identifiera dem.  
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Presentation av respondenter och deltagare. 
Presentation av respondenter vid individuella intervjuer 
Respondent 1 är en tjej som är 22 år gammal och hon studerar på universitetet. Hon är född i 
Sverige och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i Afrika 
och föräldrarna är utbildade i Sverige.  

Respondent 2 är en tjej som är 18 år gammal och läser sitt sista år på gymnasiet. Hon är född 
i Sverige och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i 
mellanöstern.  

Respondent 3 är en kille som är 19 år gammal och han är arbetssökande. Han är född i ett land 
i mellanöstern och kom till Sverige med sin mamma när han var drygt ett år. Han har bott i 
Ängen sen dess.  

Respondent 4 är en tjej som är 19 år gammal och hon studerar på universitetet. Hon är född i 
Sverige och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i 
Afrika.  

Respondent 5 är en tjej som är 21 år gammal och hon läser på Komvux. Hon är född i Sverige 
och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i Balkan.  

Respondent 6 är en tjej som är 21 år gammal och hon arbetar. Hon är född i ett land i Afrika. 
Hon kom till Sverige år 2003 och har bott i Ängen sen dess.  

Respondent 7 är en tjej som är 19 år gammal och hon läser på universitetet. Hon är född i 
Sverige och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i 
Afrika.  

Respondent 8 är en kille som är 20 år gammal och han arbetar. Han är född i Sverige och har 
bott i Ängen hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i Afrika.  

Respondent 9 är en tjej som är 19 år gammal och hon arbetar. Hon är född i Sverige och har 
bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land i mellanöstern.  

Respondent 10 är en kille som är 18 år gammal och han är arbetslös. Han är född i Sverige och 
har bott i Ängen hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i Balkan.  

Respondent 11 är en tjej som är 18 år gammal och hon läser sitt sista år på gymnasiet. Hon är 
född i Sverige och har bott i Ängen hela sitt liv. Hennes föräldrar är ursprungligen från ett land 
i mellanöstern.  

Respondent 12 är en kille som är 19 år gammal och han är arbetslös. Hon är född i Sverige och 
har bott i Ängen hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i mellanöstern.  

Presentation av deltagare vid gruppintervju 1 
Deltagare 1 är en tjej som är 19 år och hon arbetar. Hon är född i Sverige och har under hela 
sitt liv varit bosatt i Ängen. Hennes föräldrar kommer ursprungligen från ett land i mellanöstern.  

Deltagare 2 är en tjej som är 18 år och hon studerar. Hon är född i ett land i Sydamerika och 
kom till Sverige när hon var sju år och har sedan dess varit bosatt i Ängen.  
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Deltagare 3 är en kille som är 18 år och han arbetar. Han är född i Sverige och har bott i Ängen 
sedan han var 10 år, tidigare var han bosatt i en annan förort i Göteborg. Han bor med sin 
ensamstående mamma som är ursprungligen från ett land i mellanöstern.  

Deltagare 4 är en kille som är 20 år gammal och han är för tillfället arbetssökande. Han är född 
i ett land i Afrika och kom till Sverige när han var nio år. Han bor i Ängen tillsammans med 
närstående familjemedlem och dennes familj då hans föräldrar fortfarande bor kvar i hemlandet.  

Presentation av deltagare vid gruppintervju 2 
Deltagare 1 är en kille som är 23 år och han arbetar. Han är bosatt i Ängen sedan han var fem 
år gammal. Han är född i ett land i mellanöstern. 

Deltagare 2 är en kille som är 23 år gammal och han arbetar. Han är född i Sverige och har bott 
i Ängen under hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i Afrika.  

Deltagare 3 är en kille som är 20 år gammal och han studerar. Han är född i Sverige och har 
bott i Ängen under hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i Balkan. 

Deltagare 4 är en kille som är 27 år gammal och han arbetar. Han kom till Sverige när han var 
två år gammal från ett land i mellanöstern. Han bor i Ängen och har bott där under hela sitt liv.  

Deltagare 5 är en kille som är 25 år gammal och han arbetar. Han är född i Sverige och har bott 
i Ängen under hela sitt liv. Hans föräldrar är ursprungligen från ett land i Afrika. 

 

Resultat av individuella intervjuer 
Livet i förorten 
Intervjuerna inleddes med att fråga hur ungdomarna ser på sitt bostadsområde genom att de 
skulle beskriva det för oss. Alla uppger att de är nöjda med sitt bostadsområde. De ser 
bostadsområdet som en trygghet för dem, de ser det som deras hem. Ängen beskrivs som ett 
område som alltid är i rörelse och att det alltid finns någonting att göra i området: ”Väldigt 
trevligt och familjevänligt område tycker jag. Stora lekparker som nästan alltid är fulla med 
familjer och barn vilket är alltid trevligt att se. Man känner en sorts trygghet av att bo i ett 
sådant område där man ständigt ser glada familjer och barn. Asså de kanske inte är glada hela 
tiden men de utstrålar ändå en glädje när man ser de eller när man pratar med dem.  Jag är ju 
uppvuxen i det området och känner jätte många både äldre men också ungdomar som man växt 
upp med …” (respondent 4) 

Samtidigt som respondenterna lyfter fram de positiva kvaliteterna i bostadsområdet finns det 
röster som påpekar att de som bor i Ängen kanske är ensamma om att se de här kvaliteterna. 
De som bor utanför området förväntas inte känna samma tillhörighet eller de goda kvaliteter 
som respondenterna uppfattar att området har. En respondent säger att politikerna aldrig 
kommer känna samma sak som invånarna i Ängen då de aldrig har levt på samma sätt som de 
samt att de aldrig besökt Ängen: ”Jag är stolt över att bo i Ängen. Man har lärt sig mycket 
genom att man bor här men jag känner att det är dags att gå vidare. Framtiden ser inte ljus ut 
för orten för att de som styr och ställer här är människor som inte satt sin fot här i orten … ” 
(respondent 8) 
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Fördelar och nackdelar  
Bortsett från att Ängen representerar en trygghet anser vissa av de tillfrågade att det finns 
problem i deras bostadsområde. De håller med om att det är ett område där det finns mycket 
kriminalitet, våld och gängbildning. Men de tillägger att de inte känner sig oroliga för egen del 
då de inte är involverade i sådana aktiviteter. De tycker att kriminaliteten tillhör det sämsta med 
Ängen, men att de trots det, är nöjda med sitt bostadsområde. En av de tillfrågade tycker att det 
är jobbigt att bo i Ängen vissa dagar: ”Roligt och bra. Men samtidigt jobbigt. Man fastnar i en 
ond cirkel. För man påverkas av varandra för man e så bra vänner. De är mycket liv här och 
det händer alltid något. Oftast är det bråk mellan andra gäng eller så står någon i någon svale 
och becknar eller röker en joint. Det är också mycket skjutningar och sånt. Ni vet själva ju. Inte 
bara det utan folk bränner bilar också och kastar sten på polisen när dem kommer och 
patrullerar…” (respondent 10) 

En av kvaliteterna som finns i att bo i området Ängen är att de kan vara sig själva och inte 
behöver anpassa sig efter vissa normer som råder i andra delar av staden, exempelvis den 
centrala delen: ” Det bästa är att här, jag behöver aldrig känna att jag anpassar mig efter någon 
eller något. Jag kan vara den jag är och behöver inte tänka på vad folk säger och tycker om 
mig. Det sämsta är att det är mycket kriminalitet…” (respondent 2) 
 
De gillar sitt bostadsområde för att de tycker att det finns en samhörighet och att de alla är som 
en familj vilket för dem är en trygghet: ”Det bästa är att det finns mycket olika kulturer, och 
människor från alla världens hörn bor här i orten. Det sämsta är arbetslösheten, de finns för 
många människor i orten som inte har någonting att göra därför börjar många sälja knark och 
göra rån…” (respondent 8) 
 
Alla intervjuade menar att Ängen är ett mångkulturellt och segregerat område, men även om 
segregationen är en negativ faktor i Ängen nämns också bostadsbristen som mindre bra. De 
säger att ”folk bor på varandra” och att det är för stora familjer i för små lägenheter. 
Lägenheterna i området beskrivs som gamla, slitna och att mycket är sönder men att det inte är 
någon som bryr sig om att reparera det: ”Lägenheterna är också gamla och dåliga och det är 
inget som hyresvärdena bryr sig om på grund av området, tror jag. Jag bor själv i en lägenhet 
som behöver röjas upp…” (respondent 7). 

De intervjuade lyfter fram att segregationen har skapat att ett ”vi” och ”dem”.  Området Ängen 
är ”deras” område och deras tillhörighet. Vissa av dem tycker att det är svårt att integrera sig 
och acceptera de som bor mer centralt, eller som de kallar det ”svenska områden”. I det fallet 
är de som bor i det ”svenska området” – ”dem”.  

Reaktioner 
Respondenterna ger uttryck för att de känner sig på ett eller annat sätt uttittade eller 
dumförklarade när de berättar att de bor i Ängen. Av dem som inte bor där får de ofta frågor 
om Ängen är ett oroligt område och om det inte är farligt att bo där. Känslan av att bli 
underskattad och utdömd infinner sig då personernas ansiktsuttryck oftast ändras när de hör 
Ängen: ”De säger typ inget men man märker att dem inte gillar de det. De tror att jag är en 

26 
 



  
 

idiot. Eller så drar dem alltid slutsatsen att man bor hemma med familjen. Varför vet jag inte 
…” (respondent 5) 

”De kollar på mig från topp till tå.  Kollar mina kläder och allt. De tror direkt jag är 
gängmedlem eller något…” (respondent 10) 

Vissa av de intervjuade säger att de har fått starka reaktioner från klasskamrater och lärare Dem 
få kommentarer som: ”visste inte att du var så smart” eller ”har du gjort det själv”. Sådana 
påpekanden har bidragit till att de kände sig dumma och otillräckliga. En av de intervjuade 
berättar om hur svårt det var till en början att få nya vänner och att smälta in i sin nya 
gymnasieklass: ”I början märkte jag inte av folks fördomar för jag typ gick i skola här. Sen när 
jag kom ut och började på gymnasiet var det lite tuffare. Jag började på ett gymnasium med 
mer svenskar än blattar. De typ kom aldrig och hälsade på mig. Typ om det var grupparbete. 
De ville aldrig komma hem till mig. De trodde typ att det var dödsfarligt. Men sen lärde vi 
känna varandra bättre så de blev typ bättre. De hade aldrig hört något bra om Ängen så de var 
bra att de träffade mig…” (respondent 11) 
 

Rykten och mediala bilder 
Alla respondenter uppger att de vet att deras bostadsområde har ett negativt rykte. De säger att 
Ängen ses som ett farligt och förstört område där av de negativa ryktena. De tror att deras 
bostadsområde har ryktet av att vara en plats med endast socialbidragstagande invandrare, 
bråkiga barn, dåliga skolbetyg, bostadsbrist samt kriminalitet: ”Att det är farligt i orten, att 
kriminalitet sker överallt, att alla ungdomar är kriminella. Att det är en krigszon helt enkel… ” 
(respondent 8)  

En av de intervjuade ger uttryck för en stark reaktion på vad som skrivits på sociala medier 
angående bostadsområdet: ”Ett dåligt rykte, man ser mycket på t.ex. asså lägenhetsannonser 
där folk söker lägenheter på Facebook. Trots bostadsbristen som finns så skriver dem 
”områden som Ängen är ej av intresse”. Det beror på bilden som media målats upp av 
förorterna där det blivit klassat som farligt, smutsigt och un-classy…” (respondent 7) 

Respondenterna tror att ryktena om Ängen har lett till att många som bor utanför inte vågar 
flytta till eller ens besöka Ängen. De säger att många tror att det endast är skjutningar och 
knarkhandel som sker på gatorna.  

De negativa bilderna av Ängen är till största delen grundad i hur media beskriver områden, 
enligt respondenterna. De tycker att deras bostadsområde målas upp på ett ensidigt sätt, att de 
endast är det negativa som lyfts upp i media och det har bidragit till att de människor som inte 
är bosatta i någon förort är rädda för att besöka en: ”Jag tror det målats upp som ett utsatt 
område. Asså typ att de bara bor dumma människor här, arbetslösa, kriminella. Att allt handlar 
om droger. Dem skriver till och med att de dåliga skolbetyg och dåliga tänderna…” 
(respondent 11).  

Respondenterna kan förstå att det finns en rädsla bland dem som inte känner till området då de 
anser att media svartmålar och smutskastar Ängen. Media sänder ut en orättvis och falsk bild 
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av bostadsområdet. Respondenterna tycker att de som är rädda att besöka Ängen skall göra det 
och sedan göra en egen bedömning. 

Resultat för gruppintervju 1 
Under båda gruppintervjuerna diskuterades det frågor utifrån intervjuguiden. 
Gruppintervjuerna började med en diskussion om livet i förorten. Ungdomarna diskuterade 
huruvida de trivs i sitt bostadsområde och varför det ser ut som det gör. De diskuterade även 
fördelar och nackdelar med området samt vad de tycker kan bli bättre och hur dem kan bidra 
till det bättre. De kom in på att allt fler yngre i bostadsområdet börjar gå i kriminella vägar då 
de ser upp till de som är äldre och som har en kriminell bakgrund och livsstil. Ungdomarna 
diskuterade att den kriminalitet som finns i bostadsområdet är en negativ faktor som inte bara 
påverkar dem som individer utan även synen på bostadsområdet hos de som bor utanför. Trots 
att kriminalitet är en negativ faktor i bostadsområdet så kunde ungdomarna förstå samt sätta sig 
in i en kriminell individs liv då de tror att de valt den vägen på grund av bland annat arbetslöshet.  

Deltagare 3 berättar att han ofta får frågor om hans bostadsområde, om det är farligt att bo där. 
Han säger att dessa frågor ofta kommer från folk han inte känner, som han träffat på fester eller 
via vänner. Han tror att dessa frågor kommer utifrån fördomar som andra har om förorten och 
dess invånare. Deltagare 3 beskriver även sitt bostadsområde som ett ”rätt så lugnt” område, 
vilket motiveras med att de som inte lever ett kriminellt liv inte berörs av det som sker. 
Deltagare 1 håller med deltagare 3 men har andra åsikter som hon framför. Deltagare 1 anser 
att det finns andra problem i området än kriminalitet. Hon anser att segregationen har bidragit 
till att människor är uppdelade och hon anser även att då det sker mycket kriminalitet i en 
invandrartät förort så drar de som inte bor i området ibland snabba slutsatser om att alla 
invandrare är kriminella. 

Ungdomarna diskuterade även hur media målar upp deras bostadsområde samt vad de tror att 
deras bostadsområde har för rykte. Ungdomarna tyckte att deras bostadsområde svartmålas och 
de berättade att de har tröttnat vad media skriver eftersom det inte alltid är korrekt. Deltagare 
2 säger att hon tycker att tidningarna ska sluta skriva om de negativa som händer då det inte 
gynnar någon. Hon vill att media ska uppmärksamma ungdomars olika evenemang och 
aktiviteter. Hon berättat att ungdomar i hennes bostadsområde har medverkat samt gjort egna 
filmer men att hon aldrig läst om det i tidningen.  

Deltagare 4 säger att han funderar på att tillsammans med en vän till honom, skriva en insändare 
till en tidning. Men det som stoppar honom är att han är rädd att inte bli tagen på allvar säger 
han samt att han vet att den kommer hamna på sociala medier och att det kommer strömma in 
en massa hatiska och negativa kommentarer.  

De fyra deltagarna uppger att de trivs i sitt bostadsområde och har inga planer på att flytta inom 
de närmaste två åren.  De säger att de trivs för att de känner många och de ser alla sina vänner 
som en stor familj. De uppger att de känner sig bekväma och att de känner sig trygga. 

Deltagare 2 säger att hon känner sig väldigt säker när hon exempelvis promenerar på natten i 
sitt bostadsområde, vilket hon inte gör någon annanstans. Ungdomarna säger även att de är 
nöjda med sitt bostadsområde för att de känner en känsla av samhörighet. Att de hör hemma 
någonstans där ingen dömer dem för deras etnicitet, religion, hudfärg, arbete eller bakgrund. 
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Resultat för gruppintervju 2 
Gruppintervju 2 inleddes på samma sätt som den första gruppintervjun. Ungdomarna 
diskuterade livet i förorten och egna erfarenheter. Även här diskuterade ungdomarna för och 
nackdelar med sitt bostadsområde samt vad de är nöjda och mindre nöjda med. Under 
gruppintervju 2 diskuterades det en hel del utifrån egna erfarenheter då två av deltagarna var 
äldre. Deltagarna diskuterade även om varför de tror många har fördomar gentemot 
”förortsbarn” samt bollade åsikter om Ängen. Ungdomarna var överens om att de är nöjda med 
sitt bostadsområde samt att de trivs där. De diskuterade hur de tror att ungdomarna som bor i 
Ängen mår samt hur de möjligtvis ser på sin framtid. 

Deltagare 1 anser att hans bostadsområde är hans egna hem. Han känner att efter ha varit ifrån 
Ängen en hel dag så är det avkopplande att bara komma till orten och träffa på vännerna utanför 
pizzerian som de brukar vara vid eller på gården utanför lägenheten han bor i. Han beskriver 
det som ”en annan känsla”. Han anser att Ängen är en trygghetszon för honom då alla förstår 
varandra på ett speciellt sätt.  Deltagare 1 tar även upp hans bakgrund då han var arbetslös och 
ensam. Han berättade att han begick brott som han idag inte är så stolt över men som han begick 
för att kunna överleva. Han berättar att trots att han mådde dåligt och begick brott för snabba 
pengar så kunde kan känna sig trygg med sina vänner i Ängen då hans vänskapskrets och 
flickvän var hans enda familj. Han berättar att han inte kunde känna samma trygghet med sina 
vänner som bodde utanför Ängen då de hade annat som pågick i deras liv som inte matchade 
hans. Deltagare 1 säger att han känner att han tvingats växa upp fort och det har han kunnat 
göra i Ängen bland vänner som stöttat honom, då hans föräldrar återvände till hemlandet när 
han var 17. 

Deltagare 3 instämmer och håller med deltagare 1 om att Ängen är en trygghetszon. Han anser 
att i Ängen kan han vara sig själv och att han har allt han behöver här. 

Ungdomarna diskuterade fördelar och nackdelar med deras bostadsområde samt vad orsakerna 
för fördomarna kan vara. De kom in på kriminalitet, utanförskap och segregation samt att 
mycket beror på hur nyheter och media framför händelser. Deltagarna började snabbt diskutera 
olika händelser som har hänt i Ängen, som man kan läsa om i tidningarna fast en med en vinklad 
historia.  Ungdomarna säger att den kriminalitet som finns i Ängen finns överallt även i svenska 
områden men att det inte uppmärksammas lika mycket då de tror att man vill behålla de svenska 
områdena som rena och fina.  

Deltagare 5 säger att han är mest nöjd med gemenskapen som han tycker finns i Ängen. Han 
känner sig hörd och meningsfull bland de yngre ungdomarna i området. Han berättar 
anledningen till varför han valde att jobba med ungdomar samt hur han själv ser det som en 
positiv sak. Han berättade att hans trassliga bakgrund som yngre påverkade honom mycket. 
Han använde sig av narkotika, skolkade mycket och hade det jobbigt hemma. Att bo i Ängen 
underlättade för honom då det var många av hans vänner som hade det lika jobbigt och de kunde 
då umgås, prata samt lätta på trycket lite hos varandra. Han säger att han aldrig fick stöd från 
exempelvis skolkurator eller lärare. Han kände att de såg ner på honom för att han kom från 
Ängen och att de svenska eleverna, eller ”plugghästarna” som han kallade dem, fick den stöd 
han önska de att han fick.  
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Ungdomarna tror att fördomarna kommer från alla de dåliga nyheter som uppmärksammas och 
att de har lett till att man drar alla över en kam. De säger att de upplever ofta konstiga blickar 
och frågor från folk som bor utanför Ängen.  

Deltagare 3 anser att de fördomar som finns har gjort så att han känner att de finns en mur 
mellan ungdomar från Ängen och ungdomar från svenska områden. Han säger att han ofta får 
frågor som, är det inte farligt? Har ni många gäng? Säljer du knark? Deltagare 3 säger att många 
svenska ungdomar som han känner tycker att det är coolt att han bor i Ängen för att de tror att 
det är så farligt. Deltagare 2 säger att han gick på ett gymnasium där eleverna var till största 
delen etniskt svenska. Han säger att de tog ett tag för han och dem att lära känna varandra. 
Deltagare 2 säger att det var inte bara hans klasskamrater som hade fördomar utan även han 
mot dem för han ansåg sig vara olik dem. Han berättar att efter de lärde känna varandra fick 
han höra av dem att de alltid trott att ungdomar från Ängen och andra förorter är farliga och 
kriminella. 

Deltagare 1, 2 och 3 diskuterar att de tycker att det är bra att äldre ungdomar från 
bostadsområdet väljer att arbeta med de yngre ungdomarna då många idag har det svårt hemma, 
i skolan eller annat. De tycker att de är bra att deltagare 4 och 5 arbetar med dem men att de 
samtidigt kan vara kompisar.  

Deltagare 4 tycker att det bästa med Ängen är att man bryr sig om varandra och vill varandras 
bästa. Han säger att i Ängen är alla välkomna, men att många inte vågar åka dit på grund av 
alla nyheter som finns om Ängen. 

Alla fem deltagare tycker att Ängen kan bli ett mycket bättre område om kriminaliteten 
minskar. 

Analys av resultat 
Alla deltagare i denna studie är nöjda med Ängen. De känner sig hemma och att de är i en 
trygghetszon. Men trots det tycker vissa respondenter att de kvaliteter som fanns under deras 
uppväxt håller på att förändras till de sämre. Det gör att de känner att de vill flytta från Ängen. 
”Jag är stolt över att bo i Ängen. Man har lärt sig mycket genom att man bor här men jag 
känner att det är dags att gå vidare. Framtiden ser inte ljus ut för orten för att de som styr och 
ställer här är människor som inte satt sin fot här i orten (respondent 8).”  En respondent 
uttrycker sin positiva hållning och tillhörighet till Ängen. Hon anser även att det är en trygghet 
att många känner varandra samt att det alltid utstrålar glädje från människorna i Ängen. ”Väldigt 
trevligt och familjevänligt område tycker jag. Stora lekparker som nästan alltid är fulla med 
familjer och barn vilket är alltid trevligt att se. Man känner en sorts trygghet av att bo i ett 
sådant område där man ständigt ser glada familjer och barn. Asså de kanske inte är glada hela 
tiden men de utstrålar ändå en glädje när man ser de eller när man pratar med dem.  Jag är ju 
uppvuxen i det området och känner jätte många både äldre men också ungdomar som man växt 
upp med” (respondent 4). Ålund (1997) menar att kriminalitet och bråk i förorterna gör att en 
del ungdomar vill lämna, men att många ungdomar samtidigt känner sig hemma i förorten och 
de känner en stark tillhörighet. Många ungdomar känner sig heller inte alltid välkomna någon 
annanstans än i sitt bostadsområde samtidigt som att ungdomar som bor i de centrala delarna 
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inte känner sig trygga med att åka in till förorterna på grund av dess rykten (Ålund, 1997). Detta 
kan även kopplas till den problematik ungdomarna tycker finns i Ängen.  

Ungdomarna som deltog i denna studie tycker att Ängen är ett mångkulturellt och segregerat 
område. De säger att de är nöjda med ett mångkulturellt område för att det är många olika slags 
människor som lever där och att det är en bidragande faktor till varför de tycker att Ängen är 
en trygghet.  Aleksandra Ålund (1997) skriver att ungdomar med en invandrarbakgrund delar 
till en stor del liknande sociala livsvillkor som präglas av kulturella marginaliseringar. De 
ungdomar vi intervjuat menar att det mångkulturella bidrar till att de inte behöver anpassa sig 
efter normer som finns i andra delar av staden. Ungdomarna anser dock att segregationen är en 
negativ faktor och att den är anledningen till varför ett ”vi och dem” skapas. På grund av 
segregationen har de haft svårt att integrera med andra ungdomar som bor i centrala staden. De 
ansåg också att segregationen har gjort att Ängen blivit ett tättbefolkat område. Bostadsbristen 
är stor och många bor i för små lägenheter. I rapporten Fattiga och rika (2009) lyfts det fram 
att Göteborg en av de mest segregerade stadsdelarna i Sverige. Enligt denna rapport har de stora 
klasskillnaderna mellan individer varit en av anledningarna till denna segregation. Detta tar 
även Boverket (2010) upp och menar att ett utsatt område karaktäriseras av en hög arbetslöshet, 
låga inkomster, höga ohälsotal samt bidragsberoende bland invånarna. Andelen utlandsfödda 
är störst i de utsatta områdena och detta är enligt Boverket, en etnisk dimension som inom 
segregationen kallas för boendesegregation. I Anna Angelins (2009) avhandling kan man läsa 
om de ungdomar som under 1990-talskrisen var långvarigt arbetslösa och socialbidragstagande 
och som därefter blivit kvar i detta. Hon menar att ungdomsarbetslösheten samt 
socialbidragstagande är en konsekvens av bland annat utanförskap. Angelin tar upp i sin 
avhandling att ungdomar som är bosatta i förorter kan känna sig utdömda och utslagna från 
samhället för att de på något sätt inte känner sig accepterade av samhället eller för att de är 
utestängda från bostads- och-/eller arbetsmarknaden. Detta kan även kopplas till ovanstående 
där ungdomarna anser att Ängen är en trygghet för dem då ingen dömer dem eller säger åt dem 
att vara på ett speciellt sätt. Angelin (2009) skriver även att utanförskap och en känsla av att 
vara utdömd kan vara anledningar till varför ungdomar söker sig till de kriminella kretsarna.  

Ungdomarna i denna studie känner sig dömda och uttittade av utomstående och den största 
anledningen till det är media. De säger att de vet om att deras bostadsområde har ett negativt 
rykte och de märker de genom folks reaktioner efter att de har berättat att de bor i Ängen. 
Respondenterna har stött på ett flertal fördomsfulla människor med rasistiska åsikter. Vissa 
respondenter tror att de rasistiska åsikterna beror på att Ängens invånare är till största del 
invandrare, och när media endast uppmärksammar den kriminalitet som finns i Ängen tror 
många som är bosatta utanför förorterna att alla invandrare är kriminella. ”Jag tror det målats 
upp som ett utsatt område. Asså typ att de bara bor dumma människor här, arbetslösa, 
kriminella. Att allt handlar om droger. De skriver till och med att de dåliga skolbetyg och dåliga 
tänderna… ” (respondent 11).  

Goldberg (2010) skriver om det han kallar för samhällelig stämpling i sin stämplingsteori. 
Goldberg menar att barn som växer upp och tar sina första steg i världen möter omgivningen 
utanför hemmet. På så sätt blir det fler människor som reagerar på barnets beteende samt hjälper 
barnet att lära sig de normer som gäller i den kultur barnet lever i. I detta fall så har de ungdomar 
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som vuxit upp i Ängen lärt sig de normer som finns där och kan därför ha det svårt att anpassa 
sig efter andra normer. Goldberg menar med samhällelig stämpling att vissa barn kan lära sig 
att de är bra som människa, men att de har tillägnat sig vissa mindre bra beteenden. Andra barn 
lär sig att de är dåliga människor och att de inte duger till någonting. Ungdomarna uppger att 
de känner sig stämplade för att deras sammanhang och deras boendemiljö är ifrågasatt och att 
många sätter likhetstecken mellan en kriminell individ och en grupps kriminalitet. 

Begreppet stämpling är, enligt Goldberg (2010), upprepade negativa reaktioner från andra 
individer. Sådana reaktioner gör att individen ser sig själv som mindre värd samt som en sämre 
människa. Stämpling kan ske i bland annat skolan och kompiskretsen. Ett exempel på detta är 
att många av respondenterna känt sig förminskade av exempelvis lärare. Att en person utsätts 
för stämpling kan bero av många olika saker som exempelvis beteendet eller utseendet.  

”De kollar på mig från topp till tå.  Kollar mina kläder och allt. De tror direkt jag är 
gängmedlem eller något…” (respondent 10). 

I Goldbergs stämplingsteori går ett barn som mognat och har en rimlig förståelse av samhällets 
normer in i det som han kallar för sekundär avvikelse. Den sekundära avvikelsen grundar sig 
på en negativ självbild som orsakats av stämpling. Det Goldberg menar är att när en människa 
accepterat sig själv som en dålig individ utifrån andras fördomar och förutfattade meningar så 
slutar den sociala kontrollen fungera. Dock kan en individ med en god självbild sluta att göra 
vissa saker tack vare andras negativa reaktioner.  Detta kan kopplas till varför många i förorten 
idag fortsätter med kriminalitet eller i vissa fall slutar helt med sådan verksamhet.  

Resultat av individuella intervjuer  
Delaktighet i samhället 
Frågan om delaktighet i samhället har gett ett antal olika svar där ungdomarna lyfter upp olika 
aspekter av vad det innebär att vara delaktig. Vissa anser att delaktighet innebär att ”göra rätt 
för sig” i samhället genom att jobba, betala skatt och rösta och att man genom detta tagit ansvar 
och gjort sitt som medborgare. Andra ungdomar har en annan uppfattning om vad det innebär 
att vara delaktig och ser delaktigheten kopplad till vilka möjligheter och förutsättningar man 
har i samhället.  

Att göra rätt för sig 
Vid frågan om ungdomarna kände sig delaktiga i det svenska samhället svarade vissa att 
delaktighet innebär att få vara med och göra det alla andra medborgare i landet gör. De 
respondenter som svarade att de kände sig delaktiga när det fick göra rätt för sig i samhället 
berättar dock att det är endast vid dessa tillfällen som de känner delaktighet. Respondent 8 
berättar under intervjun: ”Inte så delaktig förutom när det gäller de vanliga sakerna såsom att 
jag betalar skatt och så vidare…” 

En av dem som upplevde sig fullt delaktig i samhället kopplar delaktighet till att få göra det 
andra medborgare gör och han berättar under intervjun att han har jobbat, betalat skatt och röstat 
sedan han var 18 år och att han genom detta ser sig själv som en del av det svenska samhället.  

32 
 



  
 

Möjligheter och förutsättningar  
Flera av dem som svarar att de inte kände sig delaktiga i samhället förklarar det med de 
möjligheter och förutsättningar som finns i samhället, förutsättningar och möjligheter som de 
inte upplever att de har på samma sätt som många andra.  Några av skälen till att 
förutsättningarna inte är jämlika relateras till faktorer som etnicitet, religion och hudfärg. En av 
respondenterna berättar under intervjun att hon inte kan ta del av samma privilegier som en 
etnisk svensk och att hon inte har samma förutsättningar och möjligheter när det kommer till 
exempelvis jobbsökande: ”Ett exempel är att jag har ett förnamn som också är svenskt och 
skulle det vara så att man bara använder sig av sitt förnamn i sitt cv skulle jag få fler 
jobbmöjligheter men tyvärr är det inte så och jag behöver ha med mitt efternamn som är 
utländskt plus muslimskt vilket begränsar mina möjligheter. Det är ett exempel på att jag inte 
är en del av samhället…” (respondent 7) 

 
En av ungdomarna berättar om positiva upplevelser i Sverige. Hon lyfter fram de möjligheter 
hon har tack vare att hon bor här. Hon känner tacksamhet gentemot Sverige för att hon får 
studera och har möjligheter till studier som vilken svensk som helst. För henne representerar 
detta en stor möjlighet att känna sig som en del av det svenska samhället.  
 
Är Ängen en del av Sverige?  
Tekniskt sett är det valda bostadsområdet en del av Sverige men frågan är om bostadsområdets 
invånare är delaktiga i det svenska samhället. Frågan ställd på det sättet har gett upphov till ett 
antal svar där ungdomarna lyfter fram ett antal olika aspekter. Majoriteten anser att de inte 
upplever sitt bostadsområde som en del av samhället. De beskriver området som segregerat och 
avskilt från resten av det svenska samhället och att det bor flest människor med 
invandrarbakgrund i området och att man knappt ser etniska svenskar där.  De upplever därför 
att bostadsområde avviker från resten av samhället och att detta är en konsekvens av den 
segregation som råder i staden. Till detta läggs de fördomar som utomstående ofta har av 
området. En av respondenterna menar att Ängen ses som något totalt annorlunda: ”Det känns 
som att folk ser Ängen som en annan planet. Som att det inte tillhör Sverige…” 
 
De beskriver sitt bostadsområde som bortglömt, oprioriterat och där alla personer som inte 
passar in i ”svenskhetens” normer har blivit placerade: ”Det är ju inte en ”bra” del av det 
svenska samhället, enligt många eftersom det är ett område med många invandrare, flyktingar 
och svenskar med problem som alkohol eller för fattiga studenter utan annat alternativ. Det är 
här alla är samlade… man har alltså samlat de som inte passar in i det svenska idealet på ett 
och samma ställe…” (respondent 7) 
 
”Ja, som den svarta nödvändiga pricken i samhället, de kriminella, de smutsiga. Något som 
man pekar och skyller hela samhällets problem på…” (respondent 8) 
 
Kön, etnicitet och religion 
När det kommer till frågan om hur ungdomarna upplever att de blir bemötta av skäl som 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller på grund av var de bor svarar respondenterna relativt 
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lika. De ser inte könstillhörighet som en faktor som påverkar hur de blir bemötta, däremot svarar 
sju av dem att de upplever att de blivit bemötta på ett annorlunda sätt på grund av vilken 
bostadsadress de uppger. Vissa känner att de brukar bli bemötta negativt, andra känner att de 
får ett mer nyfiket och förvånat bemötande. Reaktionerna de vanligtvis får är frågor om hur 
deras bostadsområde är, om det är farligt och oroligt. En av respondenterna berättar under 
intervjun att hon innan hon började på universitet inte blivit annorlunda bemött när hon berättat 
var hon bor och att reaktionerna började komma först efter det att hon börjat studera på 
universitetet. Hennes analys är att detta beror på att hon inte befann sig så mycket utanför Ängen 
tidigare och därför inte träffade så många personer som inte hade utländsk bakgrund eller som 
inte bodde i Ängen eller i andra liknande förorter. Hon förklarar att hon är den enda invandraren 
på det universitetsprogram hon går och den enda som bor i en förort: ”Alla i min klass är etniska 
svenskar och rikemansbarn som aldrig satt sin fot i en förort. Så i början fick jag frågan om 
vart jag bodde och vissa reagera nyfiket, andra typ ba ”jaha där har jag varit en gång”… som 
om det typ är ett annat land eller något…” (respondent 7).  
 
Fem av respondenterna uppfattar dock inte att de blivit bemötta på något annorlunda sätt på 
grund av var de bor. När det gäller frågan om den etniska tillhörigheten har lett till ett särskilt 
bemötande menar alla att de på ett eller annat sätt mötts av reaktioner som de uppfattar har att 
göra med deras etniska tillhörighet: ”Detta händer ju alltid som en svart kvinna uppväxt i en 
förort… jag förväntar mig att folk som inte känner folk som mig eller ens pratat med någon 
som ser ut som mig kollar lite extra, agerar annorlunda, undviker att ta kontakt t.ex. visar 
rädsla eller hat…” (respondent 1) 
 
”Man ser att jag inte kommer från Sverige, jag har varit med om att vissa äldre damer frågar 
vart jag kommer ifrån för att jag ser "exotisk" ut… ” (respondent 5). 
 
En av intervjuade berättar att han vid flera tillfällen blivit annorlunda bemött på grund av sin 
etnicitet och hudfärg och berättar om sina upplevelser med polisen. Vid ett flertal tillfällen har 
han blivit omhändertagen av polisen för att utföra ”pisseprov” utan att han gjort någonting. Han 
berättar att anledning till att han blivit omhändertagen är för de misstänker att han har brukat 
narkotika och den bedömningen gör dem på grund av hans yttre: ”Bara för att jag är en svart 
ung kille som klär mig som alla i min ålder typ.… och enligt dem ser jag misstänksam ut… och 
gissa vad? Varje gång jag blivit tvingad att följa med dem så har det varje gång visat negativt 
på provet…” (respondent 8). 
 
Flera av respondenterna identifierar sig som muslimer och några bär också slöja. Enligt dem så 
var religion även en bidragande faktor som påverkar att de blir bemötta annorlunda. En av 
respondenterna upplever att det är hennes val av religion som får mer negativ uppmärksamhet 
än hennes etnicitet. Under intervjun berättar hon om hur hon i början av sin universitetstid 
upplevde att hennes klasskamrater såg ner på henne och hennes kompetens: ”I början så 
upplevde jag hur mina klasskamrater blev förvånade när jag typ svarade rätt på frågor eller 
när vi typ satt i grupper och diskutera så kunde jag säga något ”smart” och märkte hur 
imponerade de blev… Som om det förväntade sig att jag skulle vara dum för att jag ser ut som 
jag gör... och jag känner faktiskt andra som upplevt samma sak…” (respondent 7). 
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Resultat av gruppintervju 1 
Vid gruppintervju 1 kopplade deltagarna delaktighet i samhället till flera olika aspekter. De 
diskuterade bland annat om diskriminering och att det inte går att känna sig som en del av 
samhället om inte samhället accepterar en som person. De menar att Sverige har en viss norm 
på hur man ska vara, hur man ska se ut, hur man ska agera o.s.v. och att om man inte passar in 
i den normen blir man inte accepterad på samma sätt som övriga invånare.  
 
Deltagare 1 tycker att det råder en diskret typ av diskriminering i Sverige. Hon ger ett exempel 
och säger att det går klart och tydligt att se att invandrare eller personer med utländsk bakgrund 
inte har höga positioner ute i samhället. Hon menar att det inte handlar om att invandrare eller 
personer med utländsk bakgrund inte är kapabla till det eller vill utan att det handlar om 
diskriminering av möjligheter och förutsättningar. Som exempel på detta menar hon att det 
räcker att åka in till centrala delarna av staden och titta vilka som jobbar i butikerna för att förstå 
att diskriminering finns. Hon berättar att alla i dessa butiker på ett eller annat sätt liknar varandra 
och att hon exempelvis aldrig har sett en beslöjad kvinna jobba på liknande ställen och hon 
menar att detta inte är för att de inte söker jobbet, utan att de helt enkelt inte passar in i normen. 
 
Deltagare 3 delar samma åsikter som deltagare 1 ovan och berättar om sina upplevelser i 
London. Han jämför sina erfarenheter av London med Sverige och exemplifierar med att det 
första han såg när han gick av flyget i London var en beslöjad kvinna som jobbade med kontroll 
och att han tyckte detta var konstigt eftersom han inte sett något sådant i Sverige. Han berättar 
även om hur det såg ut i Londons mest besökta gata, att han såg människor som han bedömer 
representerar alla religioner, etniciteter och hudfärger jobba i dessa butiker utan några 
konstigheter. Han såg bland annat män i turban och beslöjade kvinnor jobba i butiker och att 
han till sin förvåning till och med såg en muslimsk man med långt skägg och muslimska kläder 
jobba i en Nike butik.  
 
Resultat av gruppintervju 2 
I grupp 2 diskuterades också innebörden av att vara delaktig i samhället och dessa diskussioner 
liknade de i grupp 1. Det som avvek är att tre deltagarna ansåg att, oavsett hur annorlunda man 
blir behandlad på grund av var man kommer ifrån eller vilken religion man tillhör har 
invandrare i Sverige det mycket bättre än i många andra länder när det kommer till möjligheter. 
  
Diskussionen om huruvida deras bostadsområde var en del av det svenska samhället eller inte 
fanns varierande åsikter. Vid gruppintervju 1 ansåg deltagare 4 att trots att bostadsområdet rent 
tekniskt ligger i Sverige så kan man inte tro att man befinner sig i Sverige då majoriteten som 
bor där har en utländsk bakgrund och att man sällan ser etniska svenskar. Vid intervjun 
diskuterades även hur deras bostadsområde är glömt, oönskad och oprioriterat och att man kan 
se detta på bland annat kvaliteten i skolorna och den kriminalitet som råder. De som styr och 
ställer anses inte gör tillräckligt för att åtgärda problemen. Deltagare 2 berättar om hur 
utbildning är något som ligger mycket risigt till i Sverige. Hon menar att i alla skolor på hennes 
bostadsområde finns det väldigt stor personalbrist som lett till att skolorna anställer icke 
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kvalificerade personer och vikarier vilket till sin tur leder till att barnen inte får en bra 
utbildning. Flera deltagare berättar att kriminaliteten som råder i bostadsområdet beror på att 
det är unga killar som är involverade inte tas på allvar av de som sitter i maktpositioner. De 
menar att politiker och tjänstemän inte prioriterar det och inte hittar långsiktiga lösningar utan 
endast skickar massa poliser som patrullerar i bostadsområdet vilket skapar en känsla av att de 
som bor där är djur och behöver vaktas.  
 
Deltagarna vid intervju 2 ansåg att bostadsområdet är en del av Sverige men att det enda som 
skiljer mellan deras bostadsområde och andra centrala delar i Göteborg är invånarna. De menar 
att majoriteten som bor i bostadsområdet har utländsk bakgrund och att majoriteten som bor där 
är lågutbildade, har låg inkomst och där många arbetslösheten är stor.  
 
Alla deltagare från båda intervjugrupperna berättar att de inte blir annorlunda bemötta på grund 
av sitt kön, däremot upplever majoriteten av ungdomarna att de blir bemötta annorlunda på 
grund av vart de bor. Respondenterna från båda grupperna svarar att det blir bemötta annorlunda 
på grund av sin etnicitet eller hudfärg. Flera av deltagarna har berättar att de blivit annorlunda 
bemötta på arbetsplatser och även av polisen. Deltagare 5 vid gruppintervju 2 berättar om hur 
han vid flera tillfällen blivit stoppad av polisen när han kör bil, till synes utan anledning. Han 
menar att det inte är någon slumpmässig kontroll utan att det är just för att han ser ut som han 
gör. Han berättar att detta är något som hänt och händer många av hans vänner som också har 
utländsk bakgrund och att det vid flera tillfällen handlar om att polisen misstänker att bilen de 
kör är stulen eller för att den uppfattas som för ”fin”. Deltagare 1 från gruppintervju 1 berättar 
att hon blivit verbalt påhoppat bland etniska svenskar på grund av sitt ursprung och sin religion. 
Hon berättar om ett tillfälle då hon var i ett ”svenskt” område och skulle handla i en mataffär, 
det blev lite problem med hennes bankomatkort vilket gjorde att det dröjde i kassan. En etnisk 
svensk äldre dam stod efter henne och blev irriterad och viskade ganska högt så hon kunde höra 
vad hon sa: ”Har du inte pengar ska du stanna hemma, jävla muslim”. 
 
Analys av resultat  
Enligt Dewey (1999) lever en varelse vars aktiviteter har anknytning till andra i en social miljö. 
Denna sociala miljö kan kopplas till samhället och aktiviteterna kan kopplas till att jobba, rösta 
och betala skatt. Vissa av ungdomarna från de individuella intervjuerna berättade att de kände 
sig som en del av samhället när de var dags att rösta, betala skatt eller för att de jobbar. Varför 
dessa aktiviteter får dessa ungdomar att känna sig delaktiga kan bero på att dessa utövas av 
varje svensk medborgare i landet som är över 18 år och som får in en inkomst via arbete.  Enligt 
Dewey är det viktigt för individer att vara delaktiga i aktiviteter som har anknytning till andra 
i en social miljö för att individen ska känna dess framgång som sin framgång och dess 
misslyckande som sitt misslyckande (Dewey, 1999).  Att göra rätt för sig kan vara ett sätt för 
dessa ungdomar att känna samhällets framgång som sitt och samhällets misslyckande som sitt.  

Många av de intervjuade ungdomarna kopplade delaktighet till de möjligheter och 
förutsättningar de får via samhällets institutioner. Flera av dem känner inte att de är delaktiga i 
det svenska samhället för att de inte har samma möjligheter och förutsättningar som etniska 
svenskar. Ungdomarna menar att få tillgång till samma möjligheter och förutsättningar är en 
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avgörande faktor för att de ska kunna känna sig delaktiga. Om välfärdens gränser (SOU 
2006:37) är en rapport som tar upp att det svenska välfärdssystemet har faktiska begränsningar 
och tenderar att vara segregerande och uteslutande för en viss befolkningsgrupp. I rapporten 
framstår det att välfärdsinstitutioner skapar skillnad mellan den typiskt svenska och de icke 
svenska. Denna skillnad har uppstått genom kategoriseringar och särbehandling som är 
hämtade från de normativa uppfattningar om vad som är svenskt och icke svenskt. Enligt 
ungdomarna finns det en viss norm i Sverige som innefattar hur man ska se ut, hur man ska 
tala, hur man ska tänka och tycka och att denna norm passar in i den svenska 
majoritetsbefolkningens uppfattningar. De känner inte att de passar in i den normen och de 
upplever även att samhället stöttar ut dem för att de inte passar in. De föreställda normerna har, 
enligt rapporten, bidragit till att sociala problem som svag ekonomi, svårigheter att ta sig in i 
bostadsmarknaden och dålig hälsa istället ses som kulturella problem. Till följd av detta 
försvagas även handlingsutrymmet för att skapa en ökad välfärd (SOU 2006:37). Aleksandra 
Ålund (1997) tar även upp detta i sin avhandling och skriver att ungdomar med 
invandrarbakgrund delar till en stor del liknande sociala livsvillkor som är präglade av 
kulturella marginaliseringar. Ungdomarna har även erfarenhet av segregerade bostadsmiljöer 
och har känt av diskriminering och stigmatisering.  

En av respondenterna hade andra tankar när det kom till möjligheter och förutsättningar. 
Respondenten känner sig delaktig och känner även tacksamhet gentemot Sverige för att hon får 
möjligheten att utbilda sig. Hennes tacksamhet för de möjligheter hon får som svensk 
medborgare kan grunda sig på att Sverige erbjuder mycket mer för sina medborgare än vad 
majoriteten av andra länderna i världen erbjuder, trots att möjligheterna kan se olika ut beroende 
på faktorer som etnicitet och religion.  

Under intervjuerna sa ungdomarna att de upplever att de blir annorlunda bemötta på grund av 
deras etnicitet och att bemötandet alltid är negativt. En av respondenterna berättar att hon som 
svart kvinna uppväxt i en förort brukar bli bemött annorlunda. Hon säger att människor tenderar 
att granska henne en extra gång, att de undviker att ta kontakt och i värsta fall visar rädsla eller 
hat. Hon tycker inte att det är konstigt då hon förväntar sig dessa reaktioner av människor som 
är rädda för det som är ”främmande”. Några av de övriga upplever att diskrimineringen även 
sker i samhällets institutioner som skolan och på arbetsmarknaden. Att diskriminering 
förekommer även i sådana sammanhang lyfts även i andra forskningsresultat. Enligt forskarna 
i rapporten Engagemang, mångfald och integration (SOU 2004:49) tenderar personer med 
utländsk bakgrund att bli bemötta med ett uppfostrande förhållningssätt som innebär att deras 
politiska kompetens nedvärderas eller genom en nedvärderande attityd som byggs på fördomar 
om dem som grupp.  

Att människor med utländsk bakgrund diskrimineras på olika sätt i en rad områden inom 
rättsväsendet är något som diskuteras i rapporten Är rättvisa rättvis (SOU 2006:37). Exempel 
på diskriminering som tas upp i rapporten är att personer med utländsk bakgrund löper större 
risk att utsättas för polisens uppmärksamhet, häktas, gripas samt dömas till fängelse än en etnisk 
svensk i exakt samma position. Under intervjuerna tar vissa ungdomar upp hur normalt det är 
att polisen fel behandlar ungdomar, främst killar i Ängen. Ungdomarna menar att detta beror 
på att polisen dömer dem baserat på deras yttre. Rapporten Är rättvisa rättvis visar att det är allt 
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från namn, utseende, språklig brytning till de negativa föreställningar om att invandrares 
kulturella bakgrund och sociala situation som utlöser diskrimineringen. Rapporten visar att 
diskriminering från rättsväsendet mot personer med utländsk bakgrund bidrar till en förstärkt 
känsla av utanförskap och att stereotypa föreställningar om att invandrare är kriminella, mindre 
vetande och trovärdiga bekräftas (SOU 2006:37). 

Många av ungdomarna upplever att de som bor i området inte är delaktig i samhället trots att 
det tekniskt sett ligger i Sverige. De menar att Ängens befolkning inte är delaktig i den 
bemärkelsen att invånarna i området inte uppfattar sig som delaktiga. Många ser sitt 
bostadsområde som segregerat och avvikande från resten av samhället. Respondent 7 och 8 
beskriver Ängen som bortglömd, oprioriterat och som ett ställe där alla som inte passar in i 
normen har blivit placerade. Vid frågan om han känner att Ängen är en del av det svenska 
samhället svarar respondent 8: ”Ja, som den svarta nödvändiga pricken i samhället, de 
kriminella, de smutsiga. Något som man pekar och skyller hela samhällets problem på.” Att 
ungdomarna känner så kring sitt bostadsområde kan bero på att områden som Ängen är 
segregerade och utanförskapet i dessa områden ökar allt mer. Enligt Boverket (2010) har 
grunddragen för svenska städer förändrats på tre sätt i följd av segregationsprocessen. Den 
första förändringen är den ökade homogeniteten vilket innebär att stadsdelar och 
bostadsområden blivit allt mer socialt homogena. Den andra förändringen är den ökade 
polariseringen mellan olika delar av staden vilket bidragit till utvecklingen av utsatta områden 
allt mer börjar likna utvecklingen mot ökad ojämlikhet som skett i de flesta västeuropeiska 
länder. Enligt Boverket så kännetecknas de utsatta områdena av hög arbetslöshet, låga 
inkomster, höga ohälsotal och ett bidragsberoende bland invånarna i dessa områden. Den sista 
förändringen är gentrifiering av innerstäder vilket innebär att segregationen blivit alltmer 
djupare mellan förorter och innerstäder (Boverket, 2010). 

Det vi kan se från datainsamlingen är att ungdomarna känner att de satsas för lite i deras 
bostadsområde men även att fel åtgärder tas. Ungdomarna menar att de som styr och ställer inte 
satt sin fot i området och vet inte vad som egentligen behöver göras.  

 

Resultat av individuella intervjuer  
Framtiden  
Frågan om framtiden har gett ett antal olika svar, tankar och aspekter från ungdomarna. När det 
kommer till hur ungdomarna ser på sin framtid har respondenterna framförallt positiva och ljusa 
tankar kring framtiden. Vissa hoppas på en bra och ljus framtid som innefattar familj, resor och 
jobb medan andra är optimistiska och tänker i stora banor.  
 

Positiva framtidstankar 
Vid frågan om hur ungdomarna ser på sin framtid och vilka framtidsvisioner de har svarade alla 
att de såg fram emot vad livet har att erbjuda och att de ser på en ljus och positiv framtid. Vissa 
berättar att så länge de får ett jobb som de kan försörja sig på kommer deras framtid att vara 
bra. Andra kopplar sina positiva framtidstankar till drömjobb, resor och familj och menar att de 
ser sig själva få sitt drömjobb, att kunna skaffa familj och åka på många resor i framtiden.  
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Några har stora drömmar och ambitioner inför framtiden. De vill starta eget eller jobba med 
specifika yrken medan andra vill stadga sig, skaffa familj och bo i sitt drömhus. 

”Jag vill jobba och bli chef sen kanske någon gång öppna eget…” (respondent 3) 

”Eget företag inom makeup/mode för kvinnor…” (respondent 9) 

”Jag vill jobba inom politik i framtiden…” (respondent 1) 

”Eget företag inom min utbildning (fastighetsbranschen), i ett land där mina möjligheter är 
mycket större och där faktorer som min religion inte spelar roll. Och etnicitet för den delen. 
Och sen så klart barn med min man, eget hus o.s.v. allt det där…” (respondent 7) 

Även om respondent 7 ser positivt på sin framtid ser hon inte möjligheter att skapa den ljusa 
framtidsbilden om hon bor i Sverige. Väljer hon att stanna i Sverige kommer hennes framtid 
vara mindre ljus och detta på grund av att hon anser att hennes möjligheter här begränsas då 
hon är muslim och svart. Hon vill därför flytta till ett land där hennes kompetens är viktigast 
och inte hennes hudfärg eller religionstillhörighet. Hon läser för närvarande en internationell 
utbildning inom fastighetsbranschen och att hon valt denna utbildning för att kunna jobba 
utomlands. Att bo kvar i Sverige är inte önskvärt: ”Men skulle jag ha planer på att stanna och 
bo här skulle det inte se så ljust ut på grund av jobb och hur svårt det skulle bli för mig som är 
både muslim och svart, det handlar alltså här igen om privilegier…” (respondent 7). 
 
Vissa av ungdomarna vill vidareutbilda sig och de vet vad de vill studera till medan andra också 
vill studera vidare men är osäkra på vad de vill studera. Respondent 11 berättar att hon har 
planer på att studera till psykolog eller sjuksköterska och att hennes val grundar sig på att hon 
vill jobba med att hjälpa människor. Som de flesta vill hon även gifta sig och bilda familj. 
Respondent 9 vill gärna läsa vidare på universitet men hon vet till vad: ”Jag studerar redan och 
mitt mål är att bli klar med yrkeshögskola…” (respondent 5). 
 
 
Hinder och möjligheter för en ljus framtid 
Att framtiden kan påverkas av olika faktorer är självklart för många av ungdomarna. Vid frågan 
om ungdomarna tror att var de bor kan vara en faktor som kan ha en påverkan på deras framtid, 
kopplade några detta till fördomar som finns om bostadsområdet de bor på och hur dessa 
fördomar kan påverka deras framtid. Flera av respondenterna tog upp arbetsplatsen som arena 
där deras bostadsområde kan vara ett hinder för dem i framtiden. Respondent 10 menar att 
bostadsadressen kan innebära att människor underskattar honom och ser honom som dum och 
att det också kan leda till att framtida arbetskollegor kanske inte kommer att vilja jobba med 
honom: ”Ja, folk kanske kommer se mig som dum… de kommer inte vilja arbeta med mig eller 
socialisera sig med mig… de kanske underskattar min kunskap…” Respondent 12 upplever 
detsamma, var han bor kan påverka hans jobbmöjligheter i framtiden: ”Ja framtida arbetsgivare 
kanske inte kommer vilja ge mig jobb för dem tror ja inte kan jobba för ja kommer från Ängen, 
men annars inte…” 
Att man just bor i Ängen eller i ett liknande område kan påverka framtiden negativt menar 
respondent 1. Möjligheter kan begränsas eftersom området har ett dåligt rykte och att någon 
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som bor i områden av annan karaktär har företräde och större möjligheter: ”Ja, det är ju alltid 
mer negativt om man kommer från ställen som Ängen än hur det är när man kommer från 
ställen som Mölndal… jag tror att den från Mölndal har större framtidsmöjligheter…” 
 
Respondent 8 ser bostadsområdet i ett annat perspektiv och ser inte liknande negativa 
kopplingar mellan bostadsadress och framtidsmöjligheter. Han menar att adressen kan ha 
betydelse, dock på ett bra sätt. Han menar att man kan lära sig en hel del genom att bo i förorten 
och det man har lärt sig sedan kan var till en fördel i framtiden: ”Ja självklart, man har lärt sig 
mycket genom sina år i orten och det man lärt sig här kommer påverka din framtid på ett bra 
sätt troligtvis… alltså man tar med sig erfarenhet och lärdomar som de som bor i centralt inte 
har…” 

Enligt ungdomarna så är etnicitet en av de faktorer som mest kan påverka deras framtid. Även 
här kan det handla om begränsning av möjligheter men även om fördomar och rasism. 
Respondent 1 berättar att hon alltid kommer ses som en invandrare på grund av hennes mörka 
hud trots att hon är född i Sverige och bott här i hela sitt liv. Hon menar att en etnisk svensk 
kommer att ha större möjligheter än henne just på grund av hennes hudfärg även om de 
exempelvis har samma kompetens. Respondent 2 och 10 berättar att deras ursprung kommer 
vara ett hinder för dem i framtiden. Respondent 2 menar att vart man hamnar är också avgörande 
för ifall etnicitet, religion eller hudfärg kan påverka: ”Alltså allt kan påverka tror ja… beror på 
vart man hamnar. De som inte gillar araber kanske inte anställer mig just för att jag är arab…” 
Enligt respondent 10 kommer inte någon vilja ha med honom i något på grund av fördomarna 
och de negativa åsikter som finns om romer: ”Ja, alla ser oss romer som tjuvar och så vidare. 
Ingen vill ha med oss i något…” (respondent 10). 

Respondent 7, 8 och 9 tror att etnicitet är en faktor som kan påverka deras framtider. Däremot 
tror de att deras religion kommer vara ett betydligt större hinder för dem och deras möjligheter. 
Alla tre respondenter är muslimer och menar att islamofobin växer allt mer för varje dag och 
kommer troligtvis stänga många dörrar för dem.   
 
Arbetslöshet, rasister, det förflutna, skolan och kapital är något som flera respondenter ser som 
ett hinder för framtiden och deras framtidsplaner. Respondent 3 berättar att försörjning är ett 
måste och att om han i framtiden blir arbetslös kanske han måste välja andra utvägar för att 
försörja sig, exempelvis kriminalitet. Respondent 8 anser att den ökade rasismen och 
högerextrema är ett hot som kan begränsa hans framtid i Sverige: Alla dessa rasister och 
högerextremer som har kommit till makten runtom i världen. Som mörkhyad muslim så är man 
tvungen att arbeta hårdare för att det kommer finnas krafter som kommer försöka begränsa 
dina mål och drömmar…  
 
Respondent 10 och 11 anser att skolprestation och betyg kan vara något som kan begränsa deras 
framtid när det t.ex. kommer till jobb. Enligt respondent 10 så är hans förflutna ett stort hinder 
för honom både nu och i framtiden. Hans dåliga betyg har begränsat hans möjligheter att studera 
vidare och hans brottsregister har stängt många dörrar för honom så som, jobb och bostad. 
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Kapital är något som enligt respondent 12 kommer vara ett hinder för honom när det gäller hans 
framtidsvisioner. Han vill i framtiden öppna eget men för att göra det berättar han att det krävs 
en hel del pengar: Det krävs mycket pengar för att öppna företag och nu har jag inte ens jobb. 
Tills jag sparar och sånt så kan mycket komma i vägen. Det är svårt att spara man behöver 
mycket saker hela tiden men vi får se om typ 7 år…  
 
De andra ungdomarna tror på att om man kämpar och har rätt inställning så är det inget eller 
ingen som kan begränsa deras framtid.  
 
Egentligen inget så länge jag själv är inställd på att jag löser det så tror jag något kan begränsa 
för jag kommer på ett eller annat sätt hitta en väg för att få det jag vill… (respondent 7). 
 
 Nej, jag tror faktiskt att man kan göra vad man vill så länge man kämpar och inte ger upp men 
som jag sa tidigare min religion och mitt utseende kan göra det svårare för mig och jag måste 
kämpa mer… (respondent 9). 
 
Ett svar som avvek från resten var respondent 11s. Hon inte ser sin etnicitet som ett hinder eller 
något som kan påverka hennes framtid till det negativa. Hon anser att etnicitet inte bör vara 
något som stoppar en för att uppnå sina drömmar och menar på att det finns många invandrare 
som är framgångsrika.  
 
Ungdomar i områdets syn på sin framtid 
De flesta ungdomar berättar att deras vänner delar liknande tankar kring framtiden som de själva 
och att de ser en ljus framtid och har tydliga mål och drömmar som de vill uppnå. Flera berättar 
dock att det finns ungdomar i deras omgivning som bor i bostadsområdet som inte ser ljust på 
sin framtid och sina framtidsmöjligheter. Många svarade att flera av deras vänner antingen 
jobbar eller studerar medan andra vill vidareutbilda sig och vill göra sig själva och sin familj 
stolta.  
 
Dock så finns det även ungdomar som inte har positiva framtidstankar och som menar att de 
väljer att nöja sig med mindre. Deras drömmar omfattas inte av universitetsstudier. Respondent 
11 berättar att han känner ett flertal som valt att hoppa av skolan och som nu antingen är 
arbetslösa eller jobbar deltid men även de som gått om skolan av olika anledningar. Han menar 
att dessa inte har framtidsdrömmar och mål och bara lever i nuet.   
 
Respondent 12 berättar om ungdomar som han känner eller som bor i Ängen som har ett dåligt 
förflutet men som nu vill lösa allt och fixa till sitt liv men att deras förflutna hindrar dem för att 
lyckas: De olika typ vissa sitter inne och vill komma ut å bara fixa till sitt liv… vissa som har 
suttit inne nu dem har svårt att hitta jobb för deras register… Respondent 10 berättar att det är 
olika. Han menar att det finns de som tänker som han kring framtiden och har en sysselsättning 
genom att de antingen jobbar eller studerar men att de också finns de som är direkta motsatsen. 
Han berättar att han känner ungdomar som antingen jobbar eller studerar och försörjer sig i stort 
sätt på ”gatan” och att dessa inte har positiva framtidstankar. 
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Respondent 7 berättar om vad hon tror det beror på att många ungdomar i förorten inte vågar 
drömma och satsa stort. Under intervjun berättar hon att hon tror att många ungdomar 
underskattar sig själva och de möjligheter som de egentligen har om de kämpar. Hon menar att 
det är enkelt för många att följa sina föräldrars eller sina syskons fotspår eller. Hon anser dock 
att mycket också ligger på umgänget och lärarna på skolan: Mycket tror jag också beror på 
umgänget men också på lärarna i skolan faktiskt om en lärare hjälper eleverna att se deras 
potential och se till att övertyga eleverna att potentialen finns och att de ska se möjligheterna 
som finns, detta hände faktiskt mig…  
 
Uppväxtårens betydelse för tankar om framtiden  
Uppväxtåren är alltid fulla med lärdomar, misstag och erfarenheter man har med sig genom 
livet. Ungdomarna fick frågan om de lärt sig något under deras uppväxt som har påverkat deras 
tankar kring framtiden. Respondenterna gav ett antal olika svar. Vissa svarar att de har lärt sig 
att de måste kämpa och inte ge upp för att uppnå sina mål och drömmar och detta är någon som 
de har fått av deras föräldrar. Respondent 9 berättar att hennes föräldrar alltid varit noga med 
att påminna henne och hennes systrar om att aldrig ge upp och kämpa för det de vill ha och att 
detta har påverkat hur hon är idag. Respondent 11 berättar under intervjun att hans pappa är 
hans inspiration till att kämpa och inte ge upp då hans pappa studerade i skolan i sitt hemland 
trots att han levde under krig.  

 
Några av respondenterna har under sina uppväxtår lärt sig att inte ta saker för givet och berättar 
att detta är något som de alltid har med sig. Respondent 4 menar att hon har lärt sig att uppskatta 
alla välsignelser som kommer hennes väg och att ta vara på varje möjlighet hon får. Respondent 
6 menar att man även ska acceptera det dåliga som livet har att erbjuda. 

 
Respondent 5 berättar att hon har lärt sig att värdera sig själv och att hon är viktigast för sig 
själv. Respondent 12 däremot berättar att han lärt sig att tänka på sig själv men samtidigt inte 
vara självisk och att det är viktigt att ställa upp för dem som behöver: Att man inte ska vara 
ego. Man ska tänka på sig själv men man måste hjälpa varandra. Har min kompis t.ex. problem 
med ekonomin ska jag hjälpa honom med det jag kan och vi ska kämpa tillsammans. Man ska 
inte bara tänka på pengar… 
 
Respondent 7 berättar om hur vanligt det är att tänka och tro att man inte kan lyckas och hon 
själv har under sina år på gymnasiet har underskattat sig själv och inte trott på att hon skulle 
lyckas i livet. Hon berättar under intervjun om hur hon trots sin dåliga självbild lyckats ändra 
inställning och lära sig att tänka positivt och tro på sig själv och att denna ändring av inställning 
skett med hjälp av hennes familj och lärare. 
 
Respondent 8 berättar om hur hans uppväxt i Ängen fått honom att kunna skilja på människor 
på ett sätt som andra som inte är uppväxta i liknande områden inte kan. Han säger att detta kan 
både vara en fördel men även en nackdel: Man har lärt känna så mycket olika folk och kulturer 
att du har en bild av folk från olika nationer. Dessa fördomar kommer säkert omedvetet påverka 
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mitt beslutfattande. En person utanför orten har en bild av alla människor i orten medan jag 
på grund av mina erfarenheter kan separera på folk på ett mer annorlunda sätt…  
 
Göra annorlunda 
Vid frågan om det är det något som ungdomarna skulle vilja göra annorlunda svarade de flesta 
att det inte fanns något de skulle gjort annorlunda. Flera svarade att de tror på att allt händer av 
en anledning medan andra känner sig stolta över deras resa genom livet. Respondent 5 menar 
att hon tror starkt på att allt händer av en anledning och att Gud har en plan för henne och allt 
annat som kommer i hennes väg. Respondent 7 anser också att allt händer av en anledning och 
berättar hur det till slut gick bra för henne och menar att man får med sig lärdomar genom livet 
som kan både gynna henne men också andra. Hon säger under intervjun att det gick att ändra 
inställning från negativ till positiv och att det kan vara en inspiration till andra ungdomar att 
oavsett vad så kan man lyckas om man kämpar.  
 
Vissa av ungdomarna svarade att det som de skulle göra annorlunda om de kunde var att de 
skulle satsa mer på skolan, fokusera på att få bra betyg eller söka vidare till högskola eller 
universitet. Några ungdomar önskade även att de inte utfört kriminella handlingar när de var 
yngre.   
 
Resultat för gruppintervju 1 
Gruppintervjun avslutades med diskussionen kring ämnet framtid. Ungdomarna hade positiva 
tankar kring sin framtid men mindre positiva tankar kring möjligheten. Deltagarna diskuterade 
hur deras bakgrund samt bostadsområde kan komma att begränsa dem vid exempelvis 
jobbsökande. Ingen av dem fyra deltagarna ansåg att deras kön skulle ha en påverkan på deras 
framtid.  

Deltagare 3 har stora framtidsdrömmar men säger att han känner att det endast är drömmar och 
att han känner hans bakgrund samt bostadsområdet kan begränsa hans drömmar. Han säger att 
inget företag vill anställa en kille från förorten som inte läst på universitet. Han säger att 
arbetsplatser tackat nej till hans bekanta fastän de uppfyller kraven. Deltagare 3 känner att 
många arbetsgivare ser ner på människor från förorter, att de ses som osmarta och otillräckliga. 
Han säger att många i Ängen är smarta och är kapabla till att bli något stort men att ingen ger 
dem möjlighet att visa sin kompetens. 

Deltagare 1 instämmer med deltagare 3 och säger att utifrån hennes egna erfarenheter är det 
lättare som invandrare att få jobb i förorter. Hon säger att segregationen som finns är ett 
samhällsproblem och att hon hade gärna velat arbeta utanför förorten. Hon säger att fastän hon 
är nöjd med sin förort så kan det vara skönt att få komma ut lite för att känna en saknad. 
Deltagare 1 tycker att man hamnar i en egen bubbla när man bor och arbetar i samma område. 

Ungdomarna diskuterade även hur de tror att deras vänner ser på framtiden. Deltagarna hade 
liknande åsikter angående det. 

Deltagare 3 och 2 tror att ungdomarna som bor i Ängen har alla drömmar men att det är många 
som känner svårigheter när det kommer till att uppfylla dem. De tror att många underskattar sig 
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själva och tror inte att de duger till något. Deltagare 2 tror även att det är därför många 
ungdomar begår brott. Hon säger att de inte tror på sig själva samt att fördomar som finns 
försvårar situationen.  

Ungdomarna har under sin uppväxt lärt sig att bland annat kämpa för sina mål. Deltagare 3 
säger att han lärt sig att man ska stå på sig och aldrig ge upp. Han vet att livet kommer att ge 
honom motgångar men att man måste vara stark nog för att ta sig igenom det för att nå sina mål.  

Resultat för gruppintervju 2 
Ungdomarna diskuterade hur de ser på sin framtid samt om vad de hade velat göra annorlunda. 
Ungdomarnas svar skiljde sig lite från varandra när de diskuterade om deras bostadsområde 
kan påverka deras framtid. 

Deltagare 5 tycker inte att Ängen har påverkat hans framtid. Han säger att han stött på hinder, 
där folk sett ner på honom och underskattat honom för att han är från förorten men att han 
bevisat motsatsen. Deltagare 5 säger att låter man någon stoppa ens drömmar då betyder det att 
dem har rätt. Han säger att man inte ska acceptera ett nej om man vet att man har det som krävs 
för att utföra något.  

Deltagare 1 höll inte med deltagare 5. Han tycker att folks fördomar gentemot honom påverkar 
honom negativt och det gör att han tappar lusten till saker. Deltagare 1 säger att han känner sig 
underskattad på arbetsmarknaden och får inte möjlighet att visa upp vad han går för. 

Ungdomarna har alla stora framtidsplaner och de har stora drömmar. Deltagare 2 drömmer om 
att bli fotbollsspelare men att han nöjer sig med sitt arbete han har nu. Han säger att han ofta 
blir dömd för sin hudfärg, religion och sin bakgrund. Han säger att han ofta ses som ett 
förortsbarn och blir inte ofta bjuden på afterwork med kollegorna på jobbet.  

Ingen av ungdomarna tror att kön har en betydelse för framtiden. De tror dock att etnicitet kan 
spela en stor roll beroende på var man jobbar.  Deltagare 4 säger att han har svårigheter att få 
jobb på grund av att hans namn inte är så svenskt. Han säger att han vid många tillfällen funderat 
på att lägga till ett namn men att det skulle göra honom till något han inte är och att han är stolt 
över sitt namn och ursprung.  Deltagare 4 säger att trots de hinder han stött på o livet så har han 
ändå åstadkommit mycket i livet.  

De fem deltagarna tror att många av deras vänner har stora drömmar men att många idag är fast 
i kriminaliteten och har svårt att ta sig ur. De säger att många är duktiga och smarta men att de 
inte har en stark självkänsla eller självförtroende. Ungdomarna tror även att många hade kunnat 
bli framgångsrika men att de inte orkar kämpa för det.  

Analys av resultat 
Frågan om framtiden hos ungdomarna gav många olika svar och tankar. När det kommer till 
framtidstankar som ungdomarna har redovisat har alla i princip en ljus och positiv framtidstro 
dock upplevde majoriteten samtidigt att det finns hinder som kan stå i vägen för deras framtid. 
Ungdomarna anser att deras bostadsområde är ett av de hinder som kan försvåra deras 
framtidsmöjligheter när det gäller att exempelvis komma ut på arbetsmarknaden. Anledningen 
till varför de flesta känner så är på grund av de negativa fördomarna som finns om invånarna i 
det segregerade området. Enligt Forkby och Liljeholm Hansson (2011) så kan det vara ytterst 
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stigmatiserande för ungdomar att vara bosatt i ett segregerat område där mycket problematik 
uppstår. De kan tappa sin framtidstro samt känna sig som en mindre värd person som är en 
börda för samhället. Respondent 10 och 12 tar upp denna problematik: ” Ja, folk kanske kommer 
se mig som dum… de kommer inte vilja arbeta med mig eller socialisera sig med mig… de 
kanske underskattar min kunskap… … Ja framtida arbetsgivare kanske inte kommer vilja ge 
mig jobb för dem tror ja inte kan jobba för ja kommer från Ängen, men annars inte…  ” 

Enligt flera forskares bidrag i rapporten Engagemang, mångfald och integration (SOU 
2004;49) blir medborgare med invandrarbakgrund inte bemötta på samma sätt som etniskt 
svenska medborgare i samhällets institutioner. De med en invandrarbakgrund blir ofta bemötta 
med en nedvärderande attityd byggt på fördomar om deras kultur och sociala förmåga. 

Flera ungdomar ser sin etnicitet, hudfärg och religion som ett hinder för framtiden. Även här 
handlar det om att ungdomarna ser sina möjligheter begränsade av andra människors fördomar 
och förutfattade meningar om etnicitet, religion och kultur. Dessa tankar kring framtiden visar 
att ungdomarna redan nu känner sig negativt stämplade av samhället och av de människor som 
bor i områden med motsatt karaktär till Ängen. Ungdomarna upplever att deras kompetens kan 
komma att nedvärderas på exempelvis arbetsmarknaden eller i skolan, och att de oavsett sin 
kompetens ändå inte är tillräckligt bra. Detta kan kopplas till Goldbergs (2010) teori om den 
sekundära avvikelsen som grundar sig på att stämpling kan orsaka en negativ självbild. 
Goldberg (2010) tar även upp att ett misslyckande skapas av tidigare motgångar som man stött 
på i livet och som kan vara en faktor till kommande bakslag. I detta fall kan misslyckandet 
kopplas till de hinder som ungdomarna tar upp. De tidigare motgångarna kan vara deras 
upplevelser och erfarenheter av rasism, diskriminering och dåligt bemötande.  

Arbetslöshet, det förflutna, dålig skolprestation samt kapital är andra faktorer som ungdomarna 
ser som hinder för deras framtidsplaner. Enligt respondent 3 så kan arbetslöshet i framtiden 
leda till att han väljer att försörja sig genom exempelvis kriminalitet. Här pratar han om det 
värsta scenariot om han i framtiden inte får något arbete och inte har någon form av 
inkomstkälla. Respondent 3 menar att han är medveten om att det är fel och olagligt, men ser 
det som sin sista utväg för att kunna överleva. Detta är något som Angelin (2009) tar upp i sin 
avhandling, där hon skriver att ungdomar som är boende runt om i de svenska förorterna söker 
sig till kriminella kretsar och gäng för att de känner sig utdömda och utslagna från samhället 
eller från bostads och/eller arbetsmarknaden.  

Ungdomarna berättar om vad de lärt sig under sina uppväxtår och som de idag menar påverkar 
hur de ser på framtiden. Några berättade om viktiga personer som de har haft eller har i sina liv 
som hjälpt, och stöttat dem och som dem ser som förebilder. Respondent 7 berättade om hur 
hon under sina gymnasieår hade en dålig självbild som fick henne att underskatta sig själv och 
inte tro på sig själv. Hon berättar att hon inte trodde hon kunde lyckas och komma långt med 
livet men att hon senare lyckades ändra inställning och bygga en positiv självbild med hjälp av 
lärare och familj. Enligt Goldberg (2010) föds människor utan självbild och att föräldrarna har 
en stor roll i den självbild som ett barn får i framtiden, detta kallar han för föräldrarnas 
stämpling. Goldberg menar att det finns föräldrar som saknar förmågan att hjälpa sitt barn att 
utvecklas som individ, samt utveckla en positiv självbild. Respondent 7 berättar dock att hon 
hade en dålig självbild innan hon ändrade inställning, vilket kan betyda att den dåliga 
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självbilden kan, under vissa omständigheter, komma att utvecklas till det bättre. Samhällelig 
stämpling är också något som Goldberg (2010) tar upp. En samhällelig stämpel innebär att när 
barn kommer i kontakt med samhället kommer vissa barn lära sig att de är bra människor men 
att vissa beteenden är dåliga medan andra barn kommer att lära sig att de inte duger oavsett vad. 
Den samhälleliga stämplingen kan i detta fall grunda sig på de fördomar och negativa 
föreställningar som finns om invandrare och att denna bild kan ha varit orsaken till den dåliga 
självbilden.   

Respondent 8 berättar om hur hans uppväxt i Ängen fått honom att kunna skilja på människor 
på ett sätt som inte personer som inte bor i Ängen eller i liknande områden kan. Han menar att 
eftersom han är uppvuxen i Ängen, som är ett område med människor från olika delar av världen 
som ser olika ut, som pratar olika språk och som har olika kulturer och traditioner, så kan han 
lätt skilja på människor. Detta menar han kan påverka hur han ser på människor då han 
automatisk bär på fördomar om olika människor, fördomar som utvecklats under hans 
uppväxtår och genom omgivningens inverkan. Enligt Dewey (1999) kan inte föreställningar 
och förhoppningar om ting rent fysiskt plockas bort och sättas tillbaka, men att dessa förmedlas 
genom omgivningens inverkan. Dewey menar att de nödvändiga föreställningarna inte kan 
hamras in och att de nödvändiga attityderna inte kan klistras fast på individer men att det istället 
är den speciella miljön som påverkar individen att hen känner en viss sak snarare än en annan. 
Detta är något som respondent 8 bekräftar då han menar att det är hans uppväxt i Ängen som 
gjort det möjligt för han att kunna skilja på människor. Att kunna skilja på människor ser 
respondenten som en fördel, men ibland även som en nackdel då han anser att han för enkelt 
kan ta beslut baserade på de fördomar han har. Fördelen menar han är att han kan se olikheter 
och egenskaper hos alla i Ängen medan en utomstående endast ser alla invånare i Ängen som 
personer som liknar varandra.  

Majoriteten av ungdomarna som deltog i denna studie känner inte att det finns något de skulle 
vilja ändra på eller önskar att de gjort annorlunda. Många av dem känner att de har lärt sig 
mycket under sin uppväxt i Ängen, både av sina egna misstag men även andras. De uppger även 
att de är stolta för att ha åstadkommit saker i livet trots de hinder och motstånd som de stött på. 
Några av dem önskar dock att de presterat mer i skolan istället för att utföra kriminella 
handlingar. Antonovskys teori KASAM – känsla av sammanhang (2005) grundar sig på frågan 
hur det kommer sig att många människor förblir friska trots att de utsätts för tillvarons 
påfrestningar. Många av ungdomarna uppger att de haft eller har hinder i sina liv men att de 
trots hinder åstadkommit mycket som de är stolta över. Antonovsky menar att man måste kunna 
hantera sina liv både i med- och motgångar samt göra det bästa av tillvaron. För att göra det 
måste man begripa saker och ting som dyker upp i ens liv och vara i stånd till att ordna dessa. 
Ungdomarna lyfter fram att de har fått göra tackla och ordna det som har hänt. För att göra det 
bästa av tillvaron måste man även kunna hantera den. Antonovsky menar att om man hanterar 
de hinder och motstånd som dyker upp så ser man inte sig själv som ett offer utan man lyckas 
att ta sig igenom hindren genom att ha hanterat dem. Även vid en hög känsla av sammanhang 
måste en person kunna känna en meningsfullhet enligt Antonovsky. De hinder och motstånd 
som man stöter på måste man engagera sig i samt känna att de är värda att ta sig ur. Ungdomarna 
i denna studie är stolta över sina framgångar och vi uppfattar att de har en hög känsla av 
sammanhang då de har fått kämpa istället för att dra sig undan (Antonovsky 2005).  
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Många deltagare i studien uppger att många ungdomar i området är kapabla att arbeta och 
studera men att det är många som inte gör det på grund av att de tror att de inte klarar av det. 
De säger att segregationen och fördomarna är stora problem till varför det råder en arbetslöshet 
i Ängen. Ungdomarna tror även att deras vänner har stora drömmar men att många inte tar tag 
i dem på grund av de fördomar som finns samt att de känner sig mindre värda och underskattar 
sig själva. Sådana förhållanden kan man läsa i Forkbys och Liljeholm Hanssons rapport (2011) 
där de skriver att man tappar sin framtidstro, samt att man känner sig som en mindre värd person 
när man bor i ett segregerat område med mycket problematik. Självkritik har en stor effekt på 
ungdomars framtidsförväntningar. De ungdomar som kritiserar sig själva gällande sin framtid 
har negativa förväntningar på sin framtid (Thompson och C. Zuroff, 2010). Ser man sig själv 
som en oduglig människa som inte klarar av något på grund av andras fördomar är det lätt att 
man hamnar i de kriminella banorna istället. Detta var även något som ungdomarna tog upp.  
Deltagare 5 och 1 i den andra gruppintervjun hade skilda åsikter angående detta. Deltagare 5 
ansåg att man inte skall låta andras fördomar och tankar stoppa en medan deltagare ett ansåg 
att andras fördomar och tankar är ett hinder. Det fjärde stadiet i Goldbergs stämplingsteori 
(2010) kallas för avvikelsespiralen. Goldberg menar att när misslyckanden och de negativa 
reaktionerna slås ihop blir det svårt för individen att behålla en god självbild. Det gör att man 
får en sämre självbild och det leder till ytterligare stämpling och fler misslyckanden. Detta 
kopplas till svaret från deltagare 1. 
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Slutdiskussion 
Genom denna studie har vi belyst ungdomarnas egen förståelse och uppfattningar kring sin 
framtid, sitt bostadsområde och sin delaktighet i samhället. Valet av ämnet grundar sig på att vi 
ser ungdomars situation i socioekonomiskt utsatta områden som ett folkhälsoproblem då 
segregation, orättvisa villkor, arbetslöshet och utsatthet som råder i Ängen är ett problem som 
har en negativ påverkan på invånarna. Vi har länge varit medvetna om den problematik som 
råder i Ängen då vi själva är bosatta där. Dock så har vår hälsovetarbakgrund hjälpt oss att inse 
att detta är ett folkhälsoproblem då det påverkar en stor del av Sveriges befolkning. 
Ungdomarna känner även att deras bostadsområde är segregerat, avskilt från resten av samhället 
och att det råder en viss problematik som kriminalitet och vandalisering. Trots detta uppger de 
flesta att de ser Ängen som sin hembygd. De beskriver sitt bostadsområde som ett område där 
folk känner gemenskap, ett område som är mångkulturellt och tryggt. Resultatet av studien har 
pekat på att många ungdomar som är bosatta i Ängen känner ett starkt utanförskap som grundar 
sig på att de känner sig stämplade. Resultatet har även visat att de flesta av ungdomarna har en 
stark känsla av sammanhang trots de hinder och motgångar de uppger ha stött på eller som de i 
framtiden kan stöta på. Detta kan vi se genom att ungdomarna visar att det är optimistiska och 
ser fram emot framtiden men även genom allt det som de uppger att de lyckats åstadkomma 
trots hinder. Resultatet i denna studie var inte långt ifrån våra egna förväntningar då vår egen 
förförståelse om ämnet grundar sig på att vi själva bor i ett område av liknande karaktär och 
kan relatera till mycket av det ungdomarna tar upp.  

Segregationen är ett av de större problemen till varför ungdomarna känner sig endast hemma i 
sitt egna bostadsområde. Ungdomarna menar att bostadsområdet är så mångkulturellt vilket gör 
att diskriminering och negativa föreställningar samt fördomar inte förekommer i deras 
bostadsområde, och att inte känner att de på något sätt sticker ut från mängden pågrund av deras 
religion, etnicitet eller hudfärg. Ungdomarna uppger dock att detta fenomen är förekommande 
utanför deras bostadsområde och att detta beror på okunskap. Vissa av ungdomarna menar att 
fördomarna och de negativa föreställningar som vissa som inte bor i Ängen har om området 
och invånarna grundar sig till mestadels av den ensidiga bilden och informationen som de får 
av bland annat media. Ungdomarna menar att många inte har gjort en egen uppfattning om 
invånarna och området då de inte själva besökt Ängen eller träffat människorna som bor där.  

För att minska på det fördomar och negativa föreställningar som människor bär på om personer 
med utländsk bakgrund och förorter som Ängen finns det säkert ett flertal effektiva åtgärder för 
att bekämpa problematiken. Integration är en process som kan vara effektiv för att bekämpa 
problematiken. Integration är motsatsen till segregation och är den process som människor 
genomgår för att anpassa sig till ett nytt samhälle eller kultur. Integrationen är viktig för att 
människor med olika kulturer, åsikter och religioner ska leva sida vid sida men också för att 
öka förståelsen mellan olika grupper i samhället. Om integrationen funkar bra så kan det 
innebära att det skapas lika goda möjligheter för alla i samhället utan att faktorer som etnicitet, 
hudfärg och/eller religion har en påverkan. När man talar om integration så talar man oftast om 
hur invandare ska anpassa sig och hur allt ligger på invandraren. Dock så är integration en 
process som hela samhället ska ingå i, alla måste hjälpa till. Integration är inget som sker av sig 
självt, människorna måste aktivt arbeta för integration. Skolan är en bra arena där integrationen 
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kan vara en bra lösning till problematiken som ungdomarna uppger. Idag så är skolorna i 
Sveriges storstäder segregerade vilket innebär att majoriteten av eleverna på skolor i förorter 
har utländskbakgrund medans majoriteten i skolor som ligger mer centralt är etnisksvenskar.  
Om skolorna istället var mer beblandade så skulle fördomarna och det negativa föreställningar 
som människor bär på mer troligt minska bland alla grupper. Börjar man med skolan så är det 
också större chans att det framtida samhället blir mindre segregerat då dagens barn och 
ungdomar är morgondagens framtid.   
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Slutdiskussion 
Sumeya  
I min slutdiskussion har jag valt att fokusera på vad ungdomarna har lärt sig om sig själva och 
om de faktorer som påverkar hur de ser på sig själv. I det insamlade materialet från både de 
individuella intervjuerna och gruppintervjuerna framstår det tydligt att ungdomarna är väl 
medvetna om hur deras etnicitet, religion, hudfärg och/eller bostadsområde kan ha för negativa 
konsekvenser för dem. I resultatet kan vi se att majoriteten av ungdomarna är stigmatiserade av 
de fördomar och negativa föreställningar som finns om invandrare men också om deras 
bostadsområde och dess befolkning. 

Dessa negativa tankar som ungdomarna bär på kan vara något som de har burit på under en lång 
tid Att fördomar och negativa föreställningar finns om personer med utländsk bakgrund har 
forskningen visat (SOU 2004:48, SOU 2005:21, SOU 2005:56). Den bild som målas upp om 
personer med utländsk bakgrund och om områden som Ängen är till största delen negativ. 
Invånarna och området karaktäriseras av bland annat låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet, 
socialbidragstagande, kriminalitet, oroligheter, droger och ungdomsbrottslighet. Trots att vissa 
av påståendena stämmer går det inte att generalisera dessa till att omfatta en stor 
befolkningsgrupp, dvs. alla invånare i en stadsdel. Medias rapportering är ett av de största 
skälen till hur Ängen och dess invånare målas upp. Enligt författarna till rapporten 
Kategorisering och integration (SOU 2004:48) diskuterar medias diskriminerande processer 
som avsiktligt eller oavsiktligt skapar en stigmatiserande och åtskiljande tillämpning. Denna 
tillämpning går ut på bland annat massmedias vinkling eller kategorisering av uttalanden som 
vilar på en svensk norm och som riskerar negativa konsekvenser för de människor som inte 
passar in i normen och påverkar det sätt majoriteten bemöter minoriteter.  

Att ungdomarna känner sig negativt stämplade av samhället kan påverka deras självbild till de 
negativa, de kan underskatta sig själva och sin förmåga och de vågar kanske inte att tänka i 
stora banor. Många av ungdomarna uppger att de behandlas dåligt utanför sittbostadsområde 
eller tror att de kommer behandlas dåligt i framtiden. Dessa ungdomar har antagligen under sin 
uppväxt fått ta del av att media rapporterar negativt om personer med utländsk bakgrund och 
områden som Ängen. Enligt Goldberg (2010) föds människor utan självbild och stämpling kan 
avgöra vilken självbild individer får senare i livet. Ungdomarna har i stort sätt blivit stämplade 
sen de var små vilket kan ha skapat den stigmatiseringen som ungdomarna känner idag.  

Att personer med utländsk bakgrund porträtteras på ett visst sätt är inte nytt och de höga 
ohälsotalen, den låga utbildningsnivån och den höga arbetslösheten är något som är vanligt 
förekommande i områden som Ängen. Dewey (1999) ser lärande som ett viktigt fenomen i 
samhället och beskriver lärandet som förnyelse av livet genom överföring. Denna onda cirkel 
som upprepas i generation efter generation kan ha att göra med att stämplingen gentemot 
personer med utländsk bakgrund är ett förekommande fenomen i varje generation. Det 
ungdomarna lär sig om sig själva kan därför vara något som överförts till dem från de förra 
generationen. Denna förnyelse av livet kan grunda sig på just de fördomar och negativa 
föreställningar som finns om personer med utländsk bakgrund och kan vara orsaken till att 
ungdomarna tar upp sin religion, etnicitet, hudfärg och bostadsområde som stora hinder för dem 
för att kunna lyckas i livet.  
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Natali 
I min slutdiskussion har jag valt att fokusera på ungdomarnas tankar kring sin framtid samt de 
faktorer som spelar in. Det framkommer i respondenternas svar att det är många faktorer som 
har en påverkan på deras tankar om framtiden. Många ungdomar var eniga om att människor 
som inte är bosatta i en förort ser dem som mindre värda eller underskattar dem och deras 
kompetens. Respondenterna känner sig instängda i sitt bostadsområde men bostadsområdet 
innebär samtidigt att en trygghet har skapats mellan de som bor där. Den här tryggheten som 
de känner i sitt bostadsområde kan komma att försvinna när de exempelvis skall ut i arbetslivet 
då de kommer att vara tvungna att möta samhället på ett nytt och annorlunda sätt, och där de 
riskerar att möta människor som bär på fördomar och negativa föreställningar om förorter och 
dess invånare. Det är många ungdomar som tar upp arbetsmarknaden som exempel och säger 
att de upplever det som att många arbetsgivare inte kommer ta dem på allvar, samt att de 
underskattar dem och deras kompetens.  

Ungdomarna i denna studie uppger att de vid flera tillfällen blivit stoppade av polisen utan 
någon anledning då polisen anser att de ser narkotikapåverkade ut eller att de misstänker dem 
för annat. De känner sig nedvärderade och orättvist behandlade när de blir stoppade utan grund. 
I rapporten Är rättvisa rättvis (SOU 2006:30) tas det upp att rättsväsendet är mindre skyddande 
mot personer med utländsk bakgrund och att de löper en större risk att utsättas för polisens 
uppmärksamhet. När detta förekommer ofta påverkar det ungdomarnas framtidstankar då de 
känner sig stämplade som brottslingar samt utdömda av samhället och att ingen vill ha med 
dem att göra. Denna stämpling kan göra att ungdomarna börjar se sig själva som brottslingar 
och det kan i sin tur leda till att de hamnar i de kriminella kretsarna. Detta kan styrkas genom 
Angelins avhandling (2009) där hon skriver att ungdomar bosatta i förorter, som känner sig 
utdömda och utslagna från exempelvis arbetsmarknaden tenderar att söka sig till kriminella 
kretsar. Rapporten Är rättvisa rättvis (SOU 2006:30) tar även upp att diskriminering från polis 
mot personer med utländsk bakgrund bidrar till en förstärkt känsla av utanförskap och 
stereotypa föreställningar om att invandrare är kriminella, mindre vetande och trovärdiga. 

När respondenterna fick frågan om hur de ser på sin framtid var många, trots att de ser hinder, 
positivt inställda till sin framtid, men vad de lyfter fram är att deras religion, etnicitet och 
bostadsområde kan försvåra framtidsmöjligheterna. Trots de svårigheterna som ungdomarna 
anser finnas så har många inställningen på att inte ge upp. I intervjuerna går att utläsa att många 
ungdomar har lärt sig att vara starka och kämpa för sina mål. De fick frågan vad de har lärt sig 
under sin uppväxt som kan komma påverka deras framtidstankar och många ungdomar sa att 
de lärt sig att bland annat inte ge upp utan att fortsätta kämpa för sina mål. Lärande är en ny 
information som överförs till oss och skapar förutsättningar för utveckling (Dewey, 1999). 
Dewey skriver att varje individ föds outvecklad, hjälplös och utan några sociala normer. Att 
vara uppvuxen i Ängen gör så att ungdomarna följer de normer som finns där samt utvecklas 
som individ utifrån de normerna. Det centrala i Deweys (1999) pedagogik är erfarenhet och det 
som gör att ungdomarna ser på en ljus framtid kan bero på att de har utifrån sina erfarenheter 
fått kämpa för de dem vill ha samt inte ge upp trots de hinder och motgångar de stött på. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

Hej!  
Vi heter Sumeya och Natali och är två studenter från Högskolan väst i Trollhättan som läser vår 
sista termin på Hälsovetarprogrammet. Vi håller just nu på med att skriva vårt examensarbete 
inom pedagogik som handlar om unga killars syn på framtiden bosatta i förorten. En av de 
bakomliggande anledningarna till varför vi just valt att fokusera på en förort är för att vi som 
skriver denna uppsats är uppväxta och bosatta i en förort.   
Syftet med denna studie är att få en bredare förståelse kring unga killars egen uppfattning om 
sin framtid i högstadiet.   
Vi kommer att använda oss av intervju som metod för att besvara frågeställningarna som vi har. 
Detta innebär att vi kommer att sitta med en eller två elever och ställa några frågor som dem 
ska besvara på. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta för oss när vi ska skriva ner 
svaren. Dessa inspelningar kommer endast vi ha tillgång till och efter att uppsatsen blivit 
godkänd kommer vi att radera all inspelad material.   
Ni och era barn kommer att vara helt anonyma i vår studie dvs. varken namn eller skolans namn 
kommer att nämnas. Deltagandet i denna undersökning är frivillig och eleven kan avbryta sitt 
deltagande när som helst.   
Eftersom målgruppen för studien är minderåriga behöver vi därför vårdnadshavares 
godkännande för att eleverna skall kunna delta. Studien kan inte genomföras utan elevernas 
medverkande och därför önskar och hoppas vi att de kan delta och vara en del av studien.   
  
JA mitt/mina barn får delta i studien  
________________________________  
Målsmans underskrift  
  
NEJ mitt/mina Barn får inte delta i studien  
________________________________  
Målsmans underskrift  
  
Datum  _________________  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Nuvarande situation/Bakgrund. 
Kön: 
Ålder: 
Ursprungsland: 
Ankomst år/ eller födelseplats: 
Sysselsättning: 
Föräldrarnas utbildning och sysselsättning (både i hemlandet och i Sverige): 
 
Bostadsområde 
1. Hur skulle du beskriva ditt bostadsområde? 
1a. Vad är det bästa/sämsta med ditt bostadsområde? 
2. Hur reagerar, folk samt vad säger de när du berättar vart du bor? 
3. Vad tror du att ditt bostadsområde har för rykte? 
3a. Hur tycker du ditt bostadsområde målas upp av media?  
4. Är du nöjd med ditt bostadsområde, varför? 
 
Utanförskap och delaktighet 
1. Känner du dig delaktig i det svenska samhället, varför och på vilket sätt? 
2. Ser du ditt bostadsområde som en del av det svenska samhället, varför och på vilket sätt? 
3. känner du att du blir bemött på ett annorlunda sätt på grund av: 
a. ditt bostadsområde 
b. etnicitet 
c. kön 
 
Framtiden 
1. Hur ser du på din framtid? 
2. Vad har du för framtidsvisioner? 
2a. Har du planer på att studera vidare? 
3. Tror du att ditt bostadsområde kan påverka din framtid, och på vilket sätt? 
3a. Tror du att din etnicitet kan påverka din framtid, och på vilket sätt? 
3b. Tror du att ditt kön kan påverka din framtid, och på vilket sätt? 
4. Känner du att det finns något och/eller någon som kan begränsa din framtid? 
5. Hur tror du att dina vänner samt ungdomarna i ditt område ser på sin framtid och sina 
framtidsmöjligheter. 
6. Hur tror du det kommer att vara i framtiden när det kommer till att: 
a. söka utbildning 
b. söka jobb 
7. Vad har du lärt dig under din uppväxt, som påverkar dina framtidstankar?  
a. Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 
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