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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa undersökning fokuserar på att undersöka ungdomars egen självuppfattning 

utifrån hur de själva anser sig blir sedda och behandlade i samhället just för att de är invandrare 

och boendes i utsatta områden. Teorin grundas på Beverly Skeggs teori om respektabilitet och 

klass.  

 

Den metod som används i genomförandet av undersökningen är en blandning av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Det empiriska underlaget kommer från 

intervjuer av fyra unga män. Rapporter från olika myndigheter ligger till grund för den 

tematiska analysen. 

 

Undersökningens resultat är att ungdomar med invandrarbakgrund känner ett stigma av att både 

ha ett utomeuropeiskt utseende och att bo i de beryktade utsatta områdena i Stockholms län. 

Hur utanför samhället de känner sig är mest beroende av hur länge en individ har bott i Sverige. 

Studien visar att även de högpresterande och välanpassade ungdomarna känner ett utanförskap. 

Deras framtidstro är överlag som hos de flesta ungdomar men återigen spelar längden på ens 

vistelse i Sverige stor roll. De som varit här kortast tid har svårare med språket och har inte lika 

positiv inställning och tro till att de har möjlighet att forma sin framtid som de önskar. 

 

Undersökningen visar att det finns en upplevd skillnad mellan ungdomar med 

invandrarbakgrund och svenska ungdomar. Ungdomar med invandrarbakgrund boendes i 

utsatta områden har i regel ett annat utgångsläge än vad svenska ungdomar har gällande 

socioekonomiska förutsättningar och de ses ner på som att de tillhör en lägre klass för att de 

anses vara för olika merparten av de svenska ungdomarna.  

 

 

 

Nyckelord: respektabilitet, utsatta områden, utanförskap, invandrarbakgrund, ojämlikhet 



 1 

1 Inledning  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om stigmat med att bo i ett utsatt område och alla 

epitet som förknippas med dessa områden i sig kan leda till en känsla av utanförskap och av att 

aldrig passa in. Kan känslan av att aldrig få den respektabilitet utav samhället som var och en 

är i behov utav vara en möjlig faktor till de samhälleliga problem som förekommer bland 

ungdomar i utsatta områden? 

 

Segregeringen är synnerligen verklig i vårt samhälle och påpekandet om skillnaderna mellan 

svenskar och invandrare är ytterst närvarande i media och på sociala medier. Syftet med denna 

undersökning är även att undersöka hur vi definierar klass och varför någon ses på som 

respektabel. Bör vi omvärdera respektabiliteten för att få en generation ungdomar som känner 

sig oförstådda och icke inkluderade att göra just det, känna sig som en fullvärdig medborgare i 

detta land? Följande tre frågor kommer närmre undersökas och i bästa mån besvaras. 

 

- Är stigmat av att vara boende i vad polisen definierar som utsatta områden med alla dess 

epitet en av faktorerna till att många ungdomar med invandrarbakgrund känner sig 

undervärderade och utanför det svenska samhället? 

- Är det så att ungdomar med invandrarbakgrund boendes i utsatta områden känner sig 

utestängda från det svenska samhället och kan det då vara en bidragande faktor till att 

vissa upplever sig inte ha samma möjligheter och framtidsutsikter som andra svenska 

ungdomar? 

- Hur ser vi på klass och vem som anses som respektabel eller inte? Bör vi omvärdera 

respektabilitet för att bättre kunna förstå och acceptera varandra? 

 

1.2 Sociologisk relevans 
Sociologi som ämne kan förenklat förklaras som läran om samhället och de skillnader som finns 

mellan individer, grupper och samhällen. Den sociologiska relevansen för denna undersökning 

är förankrad i tidigare forskning och i olika myndigheters och institutioners rapportering om att 

segregeringen i utsatta områden och de ekonomiska klyftorna i samhället ökar. Relevansen är 

också förankrad i vad som sker i det samhälleliga rummet som bland annat märks av genom 

regeringens olika uppdrag och strategier som olika kommissioner och departement arbetat med 
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de senaste åren. Exempel på detta är bland annat Jämlikhetskommissionen som granskat olika 

politiska områden och som i slutet av 2020 lämnade sitt förslag som ska syfta till att långsiktigt 

öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. 

(Jämlikhetskommissionen, 2020) Sociologins definition i relation till syftet och 

frågeställningarna i uppsatsen gör att denna undersökning har en sociologisk relevans då syftet 

med uppsatsen är att undersöka ungdomar med invandrarbakgrund, ojämlikhet och segregering, 

vilka mekanismer som ligger bakom och vad vi möjligen kan göra för att åtgärda den negativa 

utveckling vi sett i vårt samhälle de senaste decennierna. 

 

1.3 Avgränsning 
Undersökningen har avgränsats till att granska ungdomar boendes i vad Polismyndigheten 

definierar som utsatta områden i Stockholms län. (Polismyndigheten Nationella operativa 

myndigheten, 2017) Ungdomar definieras i denna undersökning att ha åldern mellan 17-25 år 

baserat på statistiska centralbyrån och olika myndigheters definition på hur gammal en ungdom 

är. Invandrarbakgrund definieras i denna undersökning som att ha en eller två föräldrar som är 

utomeuropeiska och man kan vara född i Sverige eller utomlands. 

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning som innehåller introduktion till valt ämne, syfte och 

frågeställningar, social relevans samt avgränsningar. Nästa kapitel är bakgrund där läsaren ges 

en fördjupad förståelse för valt ämne. Här ges läsaren en fördjupning i vad ojämlikhet, 

segregation, otrygghet, tystnadskultur och humankapital är och hur det kan vara att som 

ungdom ha invandrarbakgrund i Sverige. Kapitel tre utgörs av en forskningsöversikt som 

mestadels handlar om nationell forskning. Kapitel fyra och fem redogör för vald teori och 

metod. Nästkommande kapitel, kapitel 6, är resultatkapitlet där resultatet av studiens empiri 

redovisas. Nästa kapitel i undersökningen är analysen och avslutningsvis kommer kapitlet 

avslutande diskussion och slutsatser där slutsatser samt egen reflektion redovisas för. Efter det 

kommer litteraturförteckning och bilagor. 

 

2 Bakgrund  
I detta kapitel får läsaren en grundläggande bild av hur det kan är vara ungdom och att ha 

invandrarbakgrund i Sverige. Här försöker jag på olika sätt belysa hur de är att inte helt passa 

in och att på grund av vissa yttre attribut och ens föräldrars socioekonomiska status beredas en 



 3 

svårare väg med en brantare uppförsbacke än för många andra ungdomar som växer upp i 

Sverige. För de som växer upp i ojämlika, segregerade och utsatta områden blir några av 

konsekvenserna för dessa ungdomar att de förses med sämre förutsättningar, sämre 

livsmöjligheter samt sämre framtidsutsikter. 

 

2.1 Att känna sig annorlunda 
Att ofta känna sig annorlunda, att inte känna sig uppskattad, att ha känslan att vara otillräcklig 

och inte vara socialt inkluderad är i längden mentalt påfrestande, speciellt för ungdomar. Bara 

vetskapen om att tillhöra en utpekad grupp som särskilt pekas ut för att bland annat representera 

otrygghet, socioekonomiska svårigheter, kriminalitet, sämre skolresultat och utanförskap kan 

göra skada hos ungdomars självuppfattning. Att behöva kämpa med sin egen identitet i ett nytt 

land, eller i ett land där känslan av inkludering av diverse anledningar är svår att uppnå och 

samtidigt veta att ens familj kämpar med samma frågor kan göra det extra svårt. Att inse att ens 

föräldrar har svårt att anpassa sig till det nya landets kulturella regler, att det är svårt att lära sig 

det nya språket och att det finns svårigheter att skaffa sig en stadig inkomst innebär sannolikt 

oro och förvirring för dessa ungdomar. Denna oro och stigmat det kan innebära att vara 

invandrare i ett nytt land med alla svårigheter som det medföljer skulle kunna vara en av 

huvudfaktorerna till att dessa ungdomar har en benägenhet att ta till ett avvikande beteende för 

att känna sig sedda, inkluderade och uppskattade.  

 

I december 2019 var ca 20 procent, ca 2 miljoner, av Sveriges befolkning utrikes födda.  

250 000 av dessa var skandinaver. Hälften av de 2 miljonerna var inte svenska medborgare. 

Utöver dessa 2 miljoner fanns ytterligare 615 000 personer födda i Sverige men utav två utrikes 

födda föräldrar. (Migrationsverket, 2020) (Statistiska centralbyrån, 2020) 

(Jämlikhetskommissionen, 2020, s. 483)  

 

2.2 Segregering och ojämlikhet  
Ojämlikhet är ett begrepp som kan ses och mätas i olika delar i samhället. I den politiska 

debatten mäts ofta ojämlikhet i inkomster och förmögenheter. Ojämlikheten mäts eller 

genereras av de levnadsvillkor som individer har och då behöver fler aspekter än ekonomi tas i 

beaktande. Boende, hälsa, utbildning, tillit och trygghet är grundläggande aspekter som bör 

beaktas. När dessa aspekter tas upp skiftar ofta terminologin från ojämlikhet till segregering 

och dessa två termer har ett starkt samband. Sverige följer under de senaste 40 åren det globala 
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mönstret av ökad ojämlikhet fast utvecklingen har varit snabbare här än i flertalet OECD-länder 

(Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 125-126)  

 

2.2.1 Ojämlikhet 
För att förklara hur ojämlikhet uppstår behövs tre mekanismer förklaras mer ingående: arv och 

miljö, socialt betingad ojämlikhet och institutionella förutsättningar. Gällande arv och miljö så 

finns det korrelationer mellan barn och föräldrars inkomster samt barn och föräldrars 

utbildning. Det råder idag en slags konsensus i forskarvärlden att både arv och miljö påverkar 

en individs framtid. Det forskas exempelvis på tvillingar just hur miljön går i arv men det 

forskas även på människor på genomnivå. (Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 187-190) På 

kort sikt är det svårt att reda ut om det är det biologiska arvet eller arvet av den miljö individen 

växte upp i som är avgörande. Det problematiska är också att när miljöarvet mäts så är det 

förhållandena som förekommer just där och då som mäts. Dessa förhållanden är inte konstanta 

över tid och detta försvårar uppgiften rent metodologiskt. (Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 

190-191)  

 

Med socialt betingad ojämlikhet menas att individer utvecklas i växelverkan mellan arv och 

miljö. Individer kan leva i en miljö som skapar och gynnar jämlikhet eller leva i en miljö som 

motverkar den. Att leva i en miljö med fördomar, utanförskap och segregering hör till den miljö 

som motverkar jämlikhet och gynnar ojämlikhet. Alla människor delar in varandra i kategorier 

som kön, etnicitet eller andra oftast synliga attribut. Fördomar skapas genom att alla människor 

varje dag måste sålla bland en enorm mängd information. Till hjälp används olika regler som 

människan fått med sig under livets gång baserat på exempelvis föräldrar och jämnåriga. Detta 

är ett enkelt sätt att förklara hur stereotyper kommer till då många beslut som tas baseras på 

egna erfarenheter men även i påverkan av andras erfarenheter. På detta sätt växer fördomar 

fram. (Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 192-193) 

 

De institutionella förutsättningarna i Sverige är relativt goda. Vi har demokrati och lagar som 

uttryckligen menar att makten ska utövas i respekt för människors lika värde och motverka 

diskriminering. Men det finns den formella nyansen och den nyans som kallas verkligheten där 

individers olika förutsättningar resulterar i att de har olika möjligheter till att nyttja sina 

rättigheter. (Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 200-201) Skillnader i ekonomi, utbildning och 

förmåga att ta till sig information gör att lagen ändå kan leda till helt olika utslag för två olika 
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individer. Detta gäller inte bara i rättsliga situationer utan även hur individer ska och bör 

navigera sig runt bland de övriga myndigheter som finns i Sverige. Att veta sina skyldigheter 

men också sina rättigheter är inte helt lätt. 

 

2.2.2 Segregering 
Jag sökte på svenska akademins ordböcker SAOL14 på nätet på ordet segregation och fick fram 

följande ”uppdelning av ett samhälle i (vissa) olika befolkningsgrupper” Den segregation vi 

talar mest om i Sverige är den rumsliga som knyts till boende och skolan men den är också 

starkt förknippad med etnisk segregation. 

 

Utsatta områden i Sverige har idag en överrepresentation av låginkomsttagare och boendes med 

utomeuropeisk bakgrund. Segregation delas ofta in i tre sociala begrepp: demografisk, 

socioekonomisk och etnisk segregation. Demografisk segregation summerar skillnader i 

geografiska förhållanden som kön, ålder och hushållstyp. Socioekonomisk segregation handlar 

om att resursskillnader avgör var individer bosätter sig och beträffande etnisk segregation så är 

det etniska och religiösa kännetecken som avgör var människor bor. (Forskningsrådet för hälsa 

arbetsliv och välfärd, 2017, s. 4) 

 

Faktorer som nuvarande livssituation, föräldrarnas egen status och egen förmåga betyder mer 

än själva området där individer bor. Känslan av koncentrationen av utanförskap samt måttet på 

själva segregeringen påverkar också de negativa effekterna för ungdomar. (Forskningsrådet för 

hälsa arbetsliv och välfärd, 2017, s. 7) En poäng som är viktig att få fram är att effekterna 

varierar mellan individer beroende på individernas egen förmåga att hantera den livssituation 

de befinner sig i. 

 

2.2.3 Hur mäts segregation? 
För att mäta segregering behövs bland annat kön, ålder och inkomst mätas. Det måste finnas 

index över exempelvis vilka som är låg- och höginkomsttagare, vilka nationaliteter och 

bakgrund människor har och vilken klass den enskilde tillhör.  

 

Det finns olika statistiska mått för segregering som exempelvis boendesegregationsindex som 

är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika befolkningskategorier. ”För att 

skapa indexet delas kommunen upp i mindre geografiska områden. Med hjälp av information 
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om fördelningen av inrikes födda och utrikes födda beräknas avvikelsen område för område, i 

förhållande till kommunens genomsnitt.” (Statistiska centralbyrån, www.scb.se, 2021) 

 

2.3 Utsatta områden 
 

2.3.1 Utsatta områden, polisens definition 
Regeringen har under många år talat om socioekonomiskt utsatta områden men det var inte 

förrän 2015 som Polismyndigheten valde att medvetet enligt utarbetad metod använda utsatta 

områden som benämning på dessa områden. Under 2014 fick Polismyndigheten i uppdrag att 

löpande ta fram en nationell lägesbild och förslag till åtgärder på det växande problem som 

skedde i vissa av Sveriges förorter. Det problem som ökade var att kriminella grupperingar 

ökade sin makt genom våld och på så sätt skapades en otrygghet i dessa områden. Under början 

av 2000-talet kunde en trend skönjas att enskilda gäng var knutna till avskilda geografiska 

områden. (Rikskriminalpolisen, underrättelsesektionen, 2014, ss. 1-8) Den trenden har hållit i 

sig och är högst aktuell idag. (Riksrevisionen, 2020, s. 18) Den aktuella definitionen av ett utsatt 

område definieras som ett geografiskt avgränsat område där kriminella har en inverkan på 

lokalsamhället. (Polismyndigheten Nationella operativa myndigheten, 2017, s. 4)  

 

Polismyndigheten har sedan juni 2015 använts sig av en metod med uppsatta kriterier som 

avgör om ett område är riskområde, utsatt område eller särskilt utsatt område. I juni 2015 var 

25 områden med på listan över Stockholms län, ett var riskområde, 18 var utsatta områden och 

sex var särskilt utsatta områden. Kriterierna är av uppenbara skäl orienterade mot lag och 

ordning och fokuserar på den kriminaliserande processen, ändrad demokratisk ordning (ett 

samhälle i samhället) och radikaliseringsprocessen men de nämner även sociala riskfaktorer 

som socioekonomisk svaghet, att invånarna sällan är representerade i det politiska systemet och 

att detta påverkar deras upplevelse av utsatthet. (Polismyndigheten Nationella operativa 

myndigheten, 2017, s. 14) 

 

2.3.2 Vilka bor i utsatta områden? 
År 2018 bodde ca 260 000 personer i Stockholms läns så kallade utsatta områden varav ca 

60 000 var under 18 år. (Stockholms handelskammare, 2019, s. 7) Andelen med utländsk 

bakgrund är högre än genomsnittet i Sverige och högst är andelen i särskilt utsatta områden.  
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Utav de människor som bor i utsatta områden är det oftast låg andel som arbetar och de har ofta 

kort utbildning. Det är större skillnad mellan andelen män och kvinnor som arbetar och deras 

inkomster i dessa områden än i Sverige generellt. 2018 arbetade 57% av kvinnorna och 65,5% 

av männen i utsatta områden jämfört med 77,9% kvinnor och 80,3% män i hela Sverige. 

(Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 472-473) Att som barn och ungdom växa upp i ett utsatt 

område innebär ett liv med mer trångboddhet, känsla av större otrygghet, sämre hälsa, sämre 

ekonomi och sämre skolresultat än i resten av den stad som det utsatta området ligger i. 

(Jämlikhetskommissionen, 2020, s. 473) Det måste understrykas att de invandrare som det 

generellt refereras till som en grupp inte är en enhetlig grupp. Människor söker sig till Sverige 

av olika skäl vid olika tidpunkter i deras liv från olika delar av världen.  

 

I den forskning och de vetenskapliga artiklar som jag läst så återkommer språket som en av de 

viktigaste nycklarna till bättre framgång för etablering i det svenska samhället. 

(Jämlikhetskommissionen, 2020) (Stockholms handelskammare, 2019) Detta kommer jag 

återkomma till i mitt resultatkapitel. För barn och ungdomar är det skolan som står för den 

språkliga utbildningen och det är skolan som är språngbrädan in i det svenska samhället. I olika 

undersökningar påpekar många att språket är något man lär sig i mötet med andra svenskar men 

att den primära vägen till att lära sig språket är genom utbildning i symbios med ökade kontakter 

med andra svenskar. (Stockholms handelskammare, 2019, s. 27) På det stora hela är det 

möjligen så men en studie från 2020 visar att även högpresterande ungdomar följs av stigmat 

med att ha invandrarbakgrund och bo i ett utsatt och segregerat område. Det framgår i studien 

att elever som är framgångsrika i skolan ändå känner sig exkluderade då det är svårt att få 

kontakt med svenska klasskamrater. Det finns ett formellt välkomnande men informellt är det 

svårt att känna sig välkommen bland svenska klasskamrater och det gör att de känner sig 

exkluderade och inte svenska nog. (Kasselias Wiltgren, 2020, s. 1) 

 

2.4 Otrygghet 
Varje år utför Brottsförebyggande rådet en nationell trygghetsundersökning. Syftet med 

undersökningen är att ge en övergripande bild för fyra områden förknippade med 

trygghet/otrygghet. Dessa fyra områdena är utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet, 

otrygghet och oro för brott och brottsutsattas kontakter med rättsväsendet. 

(Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2020, s. 21) Utsatthet för brott: misshandel, hot, personrån, 

fickstöld och trakasserier är vanligast i åldern 16-19 år. Att uppge utsatthet för sexualbrott sker 
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oftast i åldern 20-24 år. Bosatta i utsatta områden upplever en högre otrygghet än boende i andra 

stadsdelar och områden. 48% av kvinnorna i utsatta områden uppger att de upplever otrygghet 

utomhus under kvällstid jämfört med 30% kvinnor i andra områden och 22% av männen i 

utsatta områden jämfört med 9% av männen i andra områden känner sig otrygga utomhus under 

kvällstid. (Riksrevisionen, 2020, s. 17) Otrygghet och oro för brott: lika många män och 

kvinnor i utsatta områden, 47%, känner en oro för brottsligheten i samhället. Förtroende för 

rättsväsendet: i utsatta områden har 49% av befolkningen förtroende för rättsväsendet som 

helhet. Utav alla 16-19-åringar så har 52% av männen och 62% av kvinnorna högt förtroende 

för polisen. Den andelen med störst förtroende för hur polisen behandlar brottsutsatta är 16-19-

åringa män, 52%, och kvinnor som är 45-54 år, 51%. Angående brottsutsattas kontakter med 

rättsväsendet: i utsatta områden är de äldre åldersgrupperna mer positiva i deras erfarenheter 

med polis och åklagare. (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2020, ss. 6-17) 

 

2.5 Tystnadskultur 
De flesta utsatta områden präglas av något som kallas för tystnadskultur. Med det menas att 

individer som utsätts för eller bevittnar brott inte pratar med polisen. Skälen till detta är många 

men de mest troliga är en rädsla för hot och våld från brottsutövarna. Många tror att en 

polisanmälan inte leder till rättsliga repressalier. Vissa har helt enkelt inte förtroende för 

polisen. Tystnadskulturen upprätthålls inte enbart av de kriminella i aktuellt område utan även 

av de som håller sig inom lagens ramar. Tystnadskulturen upprätthålls genom att kriminella 

skapar ”nya normer” om vad som är acceptabelt eller inte och genom att utöva geografisk 

kontroll. (Riksrevisionen, 2020, s. 18) 

 

2.6 Humankapital 
Jag har hittills i detta kapitel redogjort för att människor med invandrarbakgrund, speciellt de 

med utomeuropeisk bakgrund, har det tufft i Sverige. Något jag inte skrivit om hittills är arbete 

vilket är en viktig komponent för att kunna integreras i sitt nya samhälle. Det finns intressanta 

och relevanta nationalekonomiska teorier kring vad som är avgörande för individers chanser i 

livet. En av dessa teorier är humankapitalteorin. Denna teori handlar om fysiska personers 

inkomster, och teorin går ut på att den framgång en individ har på arbetsmarknaden är starkt 

förknippad med dennes färdigheter, kunnande, tillgång på information och nätverk. (Sjögren & 

Zenou, 2007, s. 7) (Jämlikhetskommissionen, 2020, ss. 140-141) Eftersom lägre andel 

invandrare än svenskar har ett arbete så skulle slutsatsen kunna vara att det humankapital 



 9 

invandrare besitter inte är gångbart på den svenska arbetsmarknaden. Detta är en slutsats som i 

så fall bör förklaras noggrannare. 

 

En del av det humankapital en individ innehar är landspecifikt. Detta innebär att när en individ 

flyttar så förloras en del av detta kapital, det vill säga under ett par år så förloras nätverket, 

kontakter förloras, ett nytt språk måste läras in, en annan kultur och historia måste läsas in. De 

sociala normer som råder i Sverige, det vill säga de kunskaper och erfarenheter som finns här 

är de kunskaper och erfarenheter som invandrare bör lära sig för att bli attraktiva på 

arbetsmarknaden. (Sjögren & Zenou, 2007, s. 9) Detta gäller inte bara arbete utan även 

utbildning. I ett utsatt område där din familj och dina grannar troligen är lågutbildade så är den 

sociala normen att ambitionen för utbildning blir lägre och din sociala identitet inte förknippas 

lika starkt med din utbildning. Förutom påverkan från familjen så är det allmänt känt att 

ungdomar vill vara som andra ungdomar de umgås med. (Sjögren & Zenou, 2007, ss. 10-11) 

 

För att ungdomar ska kunna ha möjligheten till integrering krävs också en viss kulturöverföring 

för att detta ska kunna ske. När en individ har föräldrar med utomeuropeisk bakgrund, med 

detta menar jag en större kulturell skillnad än exempelvis europeisk, så överför de oftast sina 

normer, värderingar och beteendemönster till sina barn vilket kan leda till svårigheter för 

ungdomar att till viss del kunna anamma den svenska kulturen. Det finns forskning som visar 

att om föräldrar bedömer att utsikten på arbetsmarknaden inte är gynnsam för barnet på grund 

av exempelvis diskriminering så minskar värdet för dem att överföra beteenden och värderingar 

som gynnar framgångar inom arbete. Ju mer föräldrarna försöker att föra över den variant av 

beteenden och värderingar de vill att ungdomen ska ta till sig ju mer ökar chanserna att 

ungdomen lyckas oavsett om det är normer från hemlandet eller Sverige. Om föräldrarna 

försöker men inte helt lyckas så kommer ungdomen att anamma en egentillverkad variant vilket 

i slutänden också gynnar ungdomen. Det viktigaste är dock att föräldrarna försöker.  (Sjögren 

& Zenou, 2007, s. 12) 

 

3 Forskningsöversikt 
Detta kapitel redovisar kortfattat hur forskningen kring respektabilitet, segregation och 

utanförskap har sett ut internationellt och i Sverige från 1950-talet fram tills 2021. Förutom 

tidigare forskning så omnämns även ett axplock av den forskning som tas upp i denna uppsats. 
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3.1 Utanförskap, segregation och ojämlikhet 
För att vetenskapligt undersöka mångkulturella samhällen, ojämlikhet, utanförskap och 

segregation så måste många frågeställningar som berör många discipliner tas upp. Mångfald 

och demokrati diskuteras och problematiseras inom olika discipliner och jag tar upp några verk 

som har legat som grund för den forskning jag använt mig utav i denna uppsats.  

 

Under 1960-70-talet startade forskningen kring vad som idag kallas för segregationsforskning. 

Det utfördes en del etnologisk och sociologisk forskning om segregation av sociologer som 

exempelvis Göran Lindberg som 1967 skrev ”Social omgivning: en sociologisk undersökning 

av tjugo bostadsområden i Malmö-Lund”. Den forskning som bedrevs då handlade mestadels 

om miljonprogrammen och nybyggda förorter. (Vetenskapsrådet, Svensk forskning om 

segregation - en kartläggning, 2018, s. 8) 

 

Under mitten 1990-talet ökade det politiska intresset kring segregationsforskningen både i 

Sverige och Europa och ett större internationellt samarbete utformas. Segregationsforskningen 

fokuserar nu oftast på fyra teman, arbetslöshet, skolan, demokrati/civila samhället och brott. 

(Vetenskapsrådet, Svensk forskning om segregation - en kartläggning, 2018, ss. 8-10) Då 

segregationen har ökat i många av landets regioner sedan början av 1990-talet har olika 

forskningsråd, universitet, myndigheter och kommissioner från 1990-talet fram tills idag fått i 

uppdrag att forska om mekanismerna som ligger bakom utanförskap och segregation men också 

dess konsekvenser. Exempel på institut och myndigheter som forskar i ämnet vars produkter 

forskningen har mynnat ut i och som används i denna uppsats är bland annat ”En gemensam 

angelägenhet” av Jämlikhetskommissionen från 2020, ”Segregation, Vad menas och hur mäts 

den?” av Forskningsrådet för hälsa liv och välfärd från 2017, ”Raka svar – Så är det att bo i 

ett utsatt område” av Stockholms handelskammare från 2019 och ”Polite exclusion: high-

performing immigrant students experience of peer exclusion” av Layal Kasselias Wiltgren från 

Linköpings universitet från 2020. 

 

Enligt den kartläggning som regeringen ålade Vetenskapsrådet 2017 så dominerar tre aspekter 

den svenska segregationsforskningen och det är demografisk segregation vilket anspelar på 

geografiska skillnader gällande kön, hushållstyp och ålder, socioekonomisk segregation som 

rör resurs- och klasskillnader och etnisk segregation som avser fysiska, etniska och religiösa 
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attribut. Dock ligger tyngdpunkten inom forskningen på de socioekonomiska och etniska 

aspekterna. (Vetenskapsrådet, Svensk forskning om segregation - en kartläggning, 2018, s. 8)  

 

Disciplinen demokratisk filosofi är en disciplin som är intressant men som inte haft så stort 

genomslag i Sverige. Hans Ingvar Roth har skrivit några verk av betydelse så som 

”Mångfaldens gränser”, 1996, och ”Mångkulturalismens utmaningar”, 2005. (Johansson 

Heinö, 2009, ss. 33-34) Per Molanders ”Ojämlikhetens anatomi”, 2015, är en bok som tydligt 

tar läsaren genom ojämlikhetens definition, historia och politikens möjligheter när klyftorna 

växer. (Molander, 2015)  

 

3.2 Respektabilitet 
Det har gjorts en del forskning i Sverige kring respektabilitet och många avhandlingar och 

uppsatser som berör ämnet gör det främst utifrån en feministisk vinkel eller genus i allmänhet. 

I USA har forskning bedrivits om respektabilitet men då är analysobjektet ofta den svarta 

medelklassen och dess roll i samhället. (Crocket, 2017) Sociologen Beverly Skeggs har sedan 

1995 skrivit en rad olika böcker om just respektabilitet som hon anser är det mest tydliga tecknet 

på klasstillhörighet.  

 

4 Teori  
I detta kapitel redogör jag för den teori som ligger till grund för min undersökning. Anledningen 

till att jag valde denna teori är att den innehåller de komponenter och förklarar de mekanismer 

som jag tror kan ge mig svar på mina frågeställningar och på så sätt uppfylla syftet med 

undersökningen. Skeggs teorier om respektabilitet och klass ligger till grund för 

undersökningen och hennes bok ”Att bli respektabel” kommer ligga till grund för den teoretiska 

ramen i denna undersökning. 

 

4.1 Respektabilitet och klass 
Respekt och respektabilitet värderas och ses på olika sätt i olika kulturer. Ungdomar talar i regel 

mycket om respekt och att känna sig respekterade och det tycks extra viktigt för de som känner 

sig utanför och för de som känner att de inte räknas. Sociologen Beverly Skeggs skriver i boken 

”Att bli respektabel” att ”de som bryr sig om respektabilitet är de som inte anser sig vara 

respektabla” (Skeggs, 1997) Med hjälp av hennes teorier om klasstillhörighet, att 
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respektabiliteten präglar ens hela väsen, hur olika vi värderar kultur och vad som faktiskt är 

tillåtet och inte tillåtet ska jag undersöka om att just vara sedd på som icke respektabel leder till 

att ungdomar boendes i utsatta områden kanske ser mer nedslående på deras framtid och 

möjlighet till att bli accepterad på riktigt. 

 

Enligt Skeggs är respektabilitet en markör för klasstillhörighet, något som många strävar efter 

och samtidigt ett ok för andra. Historiskt sett har den lägre klassen, arbetarklassen, behövt hävda 

sig i samhället för att försöka uppnå en slags moralisk auktoritet. Uppdelningen medelklass och 

arbetarklass var gynnsam för de som kände sig förmer än vissa och gav dem möjligheten att 

distansera ”sig själva” från ”de sämre”. I kontrasterna mellan grupperna så sattes namn på dessa 

grupper. (Skeggs, 1997, s. 13) 

 

Individualiteten är viktig för respektabiliteten men som tillhörande arbetarklass så buntades 

människor ihop med massorna i arbetarklassen. Detta ledde till att denna massa ställdes mot 

individen i medelklassen som oftast var den som utförde dömandet. På så sätt blev 

respektabiliteten något som medelklassen kunde dra nytta utav och den massifierade 

arbetarklassen var de som blev sedda ner på och de som blev dömda. (Skeggs, 1997, s. 13) 

Detta är en process som fortskrider än idag. Ju större klyftan mellan den gruppen ”jag” tillhör 

och ”de andra” mer sämre klasserna tillhör ju större framgång och respektabilitet har jag. 

(Skeggs, 1997, s. 14) 

 

För att kunna reda ut vilka som faktisk besitter respektabilitet delar Skeggs in teorin i fyra delar: 

spridningen av kapitalformer, granskning av användarvänligheten i begrepp, identifikations- 

och differentieringsprocesser och frågor om läge i det sociala rummet. (Skeggs, 1997, s. 14) 

Med kapitalformer menas ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital och hur 

kapitalöverföringen mellan generationer ärvs. Alla ärver innebörden och meningen som hör till 

olika sociala positioner och kunskapspositioner. Då ingen kan existera utanför de sociala 

positioner som man redan existerar i så finns litet utrymme för vilka kapital från andra 

positioner som finns tillgängliga för den som vill förändra sin position i det sociala rummet. 

(Skeggs, 1997, s. 21) Med identifikations- och differentieringsprocesser är Skeggs egentligen 

ute efter exemplet när individer försöker bevisa något de inte är, det vill säga att visa att de inte 

är en del av arbetarklassen. Det betyder alltså att individer disidentifierar sig vilket innebär att 

de visar att de inte tillhör en viss grupp och dissimulerar sig, det vill säga att de försöker påvisa 

att de är något som de egentligen inte är. (Skeggs, 1997, s. 119) 
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Klass är inget som går att ena dagen vara en del utav och andra dagen inte. Klass är strukturellt 

och har med institutionaliseringen av kapital att göra. Det går inte att välja utan det finns en 

viss tillgång och en rörlighet mellan olika positioner som är begränsad. Vi reproducerar i realtid 

det som redan producerats tidigare men eftersom identiteter är något som ständigt är pågående 

och som är i ständig reproduktion så är reproduktionen en respons på den tillgång av 

representationssystem och den omvandling av kapitalformer som finns till hands här och nu. 

(Skeggs, 1997, ss. 152-153) 

 

Stigmat som det innebär för ungdomar att bo i utsatta områden har lett till att det blivit extra 

viktigt att kunna visa upp att de visst är värda respektabilitet. Det tar sig ofta i uttryck genom 

användandet av olika kapitalformer där det ekonomiska och symboliska kapitalet ofta är i 

centrum. Det finns inte något stort utrymme för den som vill ändra sin position i det sociala 

rummet då det exempelvis finns få tillfällen för ungdomarna att ta del utav det kulturella och 

sociala kapitalet de behöver för att ändra sin position. Hos vissa blir då det ekonomiska kapitalet 

det som får visa att man klättrar i position. (Skeggs, 1997, s. 21) Detta kan ta sig i uttryck som 

att ha dyra märkeskläder för att visa att de minsann också har resurser och värdigheten att vara 

något man egentligen inte är. På detta sätt blir klassmarkören och med det respektabilitet ett 

svåruppnåeligt mål som för vissa leder till att de gör val i livet för att kunna få tillgång till vissa 

yttre attribut för att kunna visa att de ”klättrat” i det sociala rummet. Vissa attribut som kläder 

och bilar går att ändra på men bostäder och utbildning är svårt att ändra på och ens ursprung 

och ens historia är vad det är. 

 

Människan är snabb att döma de människor som inte är som en själv. Detta påverkar 

människans sätt att vara och bete sig, speciellt för de som utesluts. Skeggs menar att människors 

erfarenhet av klass är först och främst i uteslutningen och visar sig därför oftast när de som 

”ligger under” försöker vara något de egentligen inte är. (Skeggs, 1997, ss. 119-120, 256) 

 

5 Metod 
I detta kapitel redogör jag för de metoder jag använt för att utföra den kvalitativt inriktade 

undersökning som jag anser syftet med uppsatsen kräver. De metoder som används i 

genomförandet av denna undersökning är en blandning av tematisk analys och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Genom att noga framställa hur data samlats in och bearbetats 

skapas både kvalitativ validitet och reliabilitet i undersökningen. 
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5.1 Primärkällor – Intervjuer 
 

5.1.1 Urval 
Det som ligger till grund för hela undersökningens analys är de semistrukturerade intervjuerna 

som jag höll med fyra ungdomar, undersökningens primärkällor. I denna undersökning är 

semistrukturerade intervjuer att föredra när intervjupersonerna är ungdomar som annars kan 

vara både kortfattade och tystlåtna.  

 

Då jag bestämde mig för att använda mig utav specifika kriterier i mitt urval av intervjupersoner 

så kallas urvalet för strategiskt urval. Utifrån syfte och mina frågeställningar blev kriterierna 

att: jag skulle intervjua fem-sex personer, jämnt fördelat mellan kön, ålder mellan 17-23 år, 

utomeuropeiskt ursprung och boendes eller har bott i något av Stockholms läns utsatta områden. 

Anledningen till kriteriet om just utomeuropeiskt ursprung är att det blir mer tydligt att dessa 

ungdomar och deras familjer har en etnicitet och en bakgrund som är mer olik majoriteten av 

svenskars och att det kan vara en faktor till att det är svårare att komma in i det svenska 

samhället. 

 

Jag bestämde mig för att ta kontakt med organisationer som arbetar med ungdomar från utsatta 

områden runt om i Stockholm. Jag kontaktade SAMsteget den 17 februari 2021, Urdimman den 

1 mars 2021, Fryshusets reception som når ut till alla deras verksamheter den 5 mars 2021, 

Rikskris den 11 mars 2021 och Nollautanförskapet den 11 mars 2021. Alla förutom Fryshuset 

återkom men med svar att det är svårt att få ungdomar att låta sig intervjuas. Jag bestämde mig 

då för att själv försöka lösa problemet genom att ta kontakt med ungdomar i mitt eget närområde 

då jag bor i ett utsatt område i Stockholms län. De ställde frågan till sina vänner och på några 

dagar hade jag fyra unga killar i åldern 17-23 år som ville intervjuas av mig. Tyvärr så svarade 

de tjejer som tillfrågades nej och jag fick aldrig några tydliga anledningar till varför. 

 

5.1.2 Tillvägagångssätt 
Under tiden som jag mejlar fram och tillbaka med de olika organisationerna så upprättar jag en 

intervjuguide, se bilaga 10.1. På detta sätt så går det mer enkelt att säkerställa att 

intervjupersonernas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt.  (Bryman, 2018, s. 257) I en 

semistrukturerad intervju är det viktigt att hålla frågorna utifrån frågeområden eller teman 
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istället för att ställa allt för detaljerade frågor. På så sätt förs samtalet mer naturligt och det är 

lättare att få intervjupersonens syn på sin verklighet och inte bli ledd av den som intervjuar. 

(Bryman, 2018, s. 415) De frågor som jag upprättade var enligt semistrukturerad intervjumetod 

ganska bredtäckande då jag vill att samtalet ska vara naturligt och att intervjupersonen känner 

att den kan återge synen på sin verklighet fritt men med stöd och guidning av mig som 

intervjuar. 

 

Jag började med att ringa runt och presentera mig och min undersökning och hörde mig för om 

de kunde tänka sig att vara med på en intervju. Det finns allmänna grundregler vid intervjuer 

som att tänka på valet av lokal, tänka på mitt uppförande, det vill säga att försöka vara så neutral 

som möjligt vilket gäller allt ifrån kläder till frågorna i min intervjuguide. Jag berättade om 

ämnet och syftet med undersökningen, hur lång tid intervjun estimeras ta, att svaren lämnas 

anonymt och hur vi på bästa sätt kan Covid19-anpassa intervjun. Intervjupersonerna fick själva 

välja om de vill träffas eller ta intervjun över någon elektronisk plattform. Det blev tre intervjuer 

via FaceTime och en intervju via telefon. Jag antecknade för hand under intervjun, som gammal 

domstolshandläggare är jag van att anteckna och det gick enligt mig utan problem. Direkt efter 

varje intervju transkriberade jag mina anteckningar så att handledare och examinator vid behov 

kan ta del utav dessa. Jag erbjöd att mejla ut varje enskild intervju efter transkribering men alla 

fyra tackade nej.  

 

5.2 Sekundärkällor – det teoretiska bidraget 
 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Den tematiska analysen är ett av de vanligaste sätten att ta sig an kvalitativa data. Metoden är 

ganska generell och beskrivs oftast inte i litteraturen utifrån några tydliga tekniker. (Bryman, 

2018, s. 702) Tematisk analys definieras på bästa sätt som att temat är kopplat till det tematiska 

fokus analytikern har valt samt den empiriska information som denne anskaffar sig genom att 

identifiera grunden och en teoretisk förståelse av insamlade data. Det teoretiska bidraget för 

analysen består alltså utav litteraturen på det aktuella temat/området. (Bryman, 2018, s. 703)  

Tillvägagångsättet att samla in data gick till på så sätt att jag utifrån syftet med uppsatsen valde 

ut underkategorier. Valen av underkategorierna och följaktligen den information som användes 

som grund för undersökningen gjordes med en kontinuerlig medvetenhet och reflektion över 
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syfte, frågeställningar och den teori som ligger till grund för undersökningen. Så i förhållande 

till dessa parametrar utfördes olika söksträngar på internet via sökmotorn Google och Google 

Scholar samt på LUBsearch där det går att finna tryckt och digitalt material vid Lunds 

universitet. Söksträngar skapades på huvudtemat och underkategorier som exempelvis 

respektabilitet, klass, utanförskap, segregation, ojämlikhet, utsatta områden, socioekonomiska 

problem. Repetition är ett av de vanligaste kriterierna för att ett tema ska kunna skönjas i en 

stor massa av information. När jag läste igenom materialet så plockade jag ut information som 

jag såg återkom för att sedan analysera och besluta om informationen var relevant eller inte. 

Repetition är inte det viktigaste utan det måste också finnas relevans till vad som undersöks för 

att informationen ska kunna vara användbar. (Bryman, 2018, s. 705)  

5.2.2 Material 

Förutom undersökningens empiriska material som samlats in genom intervjuer så har publika 

eller offentliga texter som juridiska och vetenskapliga texter används som underlag. 

5.2.2.1 Primära källor 

Angående intervjuerna så var premissen att jag skulle intervjua ungdomar just för att få 

ungdomars synvinkel och uppfattning om undersökningens ämne och kärna. Intervjun utfördes 

enligt bifogad intervjuguide, bilaga 10.1. Under intervjuerna kunde jag ibland ställa en 

följdfråga om det var så att jag kände att jag inte förstod vad de menade men jag känner att det 

finns validitet i resultatet från intervjuerna och jag är imponerad över deras engagemang i 

ämnet.  

 

5.2.2.2 Sekundära källor 

För att få en förståelse för det ämne och de frågeställningar jag har i undersökningen och för att 

få ett helhetsperspektiv började jag med att leta fram de sekundära källorna som jag använde i 

undersökningen. Valet av materialet/källorna tog jag fram genom att söka så brett som möjligt 

för att få fram information om nuläget i Sverige och då främst Stockholms län. Källorna är 

mestadels rapporter från olika myndigheter som exempelvis Brottsförebyggande rådet, 

Polismyndigheten, Kultur-departementet och Riksrevisionen. Många av dessa källor använde 

jag i mitt bakgrundskapitel. Brottsförebyggande rådet skriver årligen den nationella 

trygghetsundersökningen som är ett bra verktyg för att mäta hur människor faktiskt upplever 
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sin tillvaro och hur trygga de är på olika områden i deras liv. Polismyndighetens och 

Rikskriminalpolisens (numera Polismyndigheten) två rapporter ligger till grund för 

terminologin och historiken bakom utsatta områden som en benämning. Dessa rapporter ger en 

bra inblick i hur det är från en myndighets sida att arbeta och verka i dessa områden och det är 

därför jag valde att använda dessa rapporter.  

 

En produkt som jag använt mig utav genom hela undersökningen är Jämlikhetskommissionens 

SOU 2020:46 ”En gemensam angelägenhet”. I detta betänkande har Per Molander som 

ordförande tillsammans med kommissionen analyserat och utrett hur politiska områden både 

indirekt och direkt kan påverka den ekonomiska jämlikheten. Detta betänkande tar brett upp de 

frågor som jag anser är viktiga för att uppnå syftet med min undersökning och just därför har 

den använts flitigt.  

 
5.3 Forskningsetiska överväganden 
När jag satt igång och skrev min intervjuguide så kom jag att fundera över etiska regler och att 

tillvägagångssättet jag utför intervjuerna på verkligen är i linje med en vetenskaplig praxis. 

Detta ledde mig till Vetenskapsrådets rapporter ”God forskningssed” från 2017 och 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” från 2002. 

Det finns ett så kallat forskningskrav som innebär att tillgängliga kunskaper ska utvecklas och 

fördjupas och att metoder ska förfinas och det är något som bör finnas med den som upprättar 

en vetenskaplig text, att utveckla och att försöka göra bättre. 

 

Det finns fyra huvudkrav inom vetenskaplig etik som bör beaktas: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, ss. 5-6) 

Detta ledde till att jag informerade intervjupersonerna om deras uppgift i undersökningen och 

de upplystes om att deltagandet är frivilligt. Under det första telefonsamtalet fick jag deras 

samtycke och då alla är över 15 år behövdes inte vårdnadshavares samtycke. Jag meddelade 

om att de har rätten att avsluta deras medverkan när de så önskar. Det är viktigt att jag behandlar 

den information som jag delges på så sätt att individerna som intervjuas inte kan identifieras av 

utomstående. Jag får inte använda den information som kommer fram på annat sätt än i 

undersökningen. (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002, ss. 7-14) 
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6 Resultat  
I detta kapitel redovisar jag resultatet utav mina intervjuer. Jag har valt att dela in resultatet av 

undersökningens empiri utifrån de olika teman som jag har i min intervjuguide, bilaga 10.1.  

 

6.1 Resultat av intervjuerna, primära källorna 
I min undersökning ingår fyra intervjupersoner som jag kommer benämna som intervjuperson 

1, intervjuperson 2, osv. Alla är män och åldern varierar mellan 17-23 år.  

 

Personuppgifter, ursprung och familjekonstellation 

Intervjuperson 1 (IP 1) flyttade till Sverige från ett östafrikanskt land när han var 12 år och har 

två utomeuropeiska föräldrar. Han bor sedan flytten med sin moder och sina syskon. Fadern 

bor i ett annat europeiskt land. Modern arbetar som undersköterska på ett äldreboende. 

 

Intervjuperson 2 (IP 2) flyttade hit från ett västafrikanskt land när han var 3 år. Han har två 

utomeuropeiska föräldrar. Han bor idag i Stockholms innerstad men bodde tidigare med båda 

sina föräldrar och sina syskon. Hans far är professor vid ett universitet i norra Sverige och 

modern är undersköterska. IP 2 har en kandidatexamen. 

 

Intervjuperson 3 och 4 (IP 3 och IP 4) är båda födda i Sverige och har en utomeuropeisk fader 

och en svensk moder. Båda bor med båda sina föräldrar och syskon. IP 3:s fader är biokemist. 

Ingen av IP 4:s föräldrar har läst på universitetet. 

 

Alla fyra intervjupersonerna anser att deras föräldrar gjort det bästa de kunnat för att lära sig 

den svenska kulturen och acklimatiserat sig till svenska seder och kulturella regler. De verkar 

genuint nöjda med föräldern/föräldrarnas insats på denna punkt. IP 2, IP 3 och IP 4 svarar att 

de inte känner något större problem utav att leva med två kulturer och att de kan ”de svenska 

koderna”. IP 3 och IP 4 får anpassa sig lite när de ska umgås med släkten beroende på om det 

är den svenska eller den utomeuropeiska. 

   

IP 4:” Pappa är svenskifierad även om han inte är en helt vanlig 

svensson. Jag känner mig ändå svensk kulturellt” 

 

Däremot så svarar IP 1 att han mest umgås med människor från hans hemland. Hans moder har 

anpassat sig bra men de lever sitt liv mestadels tillsammans med andra från hans hemland som 
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delar samma religion. Han känner att han inte får samma kontakt med svenskar som med sina 

landsmän.  

 

Att bo i ett utsatt område 

På frågan om hur det känns att bo i ett utsatt område och om de tror att de påverkas på något 

sätt så svarade två relativt likt och de andra två relativt likt. IP 1 berättar att han blir påverkad 

av att bo i ett utsatt område och att han känner sig dömd. Det leder till en ändrad inställning och 

beteende. Språket påverkas av att bo i ett segregerat område. 

  

IP 1: ”Man känner att dom [svenskar] tror att dom [svenskar] är 

bättre men inte bara bättre, man känner att de är medvetna om att vi 

är annorlunda, att det finns en skillnad.” 

 

Likaså IP 3 berättar att han ofta känner sig trakasserad av polisen. 

 

IP 3: ”Om jag går förbi centrum på väg till en kompis stannar polisen 

mig och visiterar mig och så vidare. Jag har blivit inplockad av 

polisen ett par gånger och det har varit rena trakasserier.” 

 

De andra två anser sig inte påverkas av att bo i ett utsatt område. IP 2 minns sin uppväxt som 

bra, han deltog i olika sporter och kände inte att han hade några begränsningar i livet. IP 4 tror 

inte att det spelar någon större roll. Det finns knappt några svenskar i skolan så han kanske ser 

på svensk kultur lite annorlunda än vad han hade gjort annars. Han tycker att han och hans 

vänner har det bra och alla hans vänners föräldrar har arbete. 

 

Angående skolan och deras skolgång så håller IP 3 och IP 4 med varandra. De känner att det 

inte spelar någon större roll. Det strular på alla skolor. Men IP 3 tror ändå att inställningen bland 

eleverna är annorlunda. 

 

IP 3: ”Jag tror inte att en del vill bli toppkriminella i mindre 

segregerade skolor så som dom ville bli i min grundskola” 

 

IP 1 som kom till Sverige när han var 12 år berättar att han började i en förberedande klass och 

kunde då inte ett ord svenska. När han började i den vanliga klassen efter nio månader så var 
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det fortfarande svårt. Om det inte vore för en landsman som var hans klasskamrat så hade det 

varit jättesvårt. Det tog lång tid innan han vågade prata på lektionerna. Språket spelar stor roll 

och det påverkar honom än idag att han låter som en invandrare. 

 

Alla fyra intervjupersoner känner att de har upplevt att deras utomeuropeiska utseende har lett 

till att människor haft förutfattade meningar om dem men IP 2 anser sig minst utsatt för det och 

att det hände mer i den staden där han studerade, inte i Stockholm. IP 1 känner att så fort han 

pratar så blir han dömd då han inte pratar felfri svenska. Svenskar pratar finare och 

uppfattningen verkar vara att vita är bättre än svarta. Han tror att det hade spelat stor roll om 

han växt upp i ett mindre segregerat område. Då hade han haft möjligheten till att lära sig bättre 

svenska. Hans uppväxt i ett utsatt område har lett till att han fortfarande har det svårt att anpassa 

sig till svenskar. 

 

IP 1 ”Hur man låter och pratar spelar störst roll av allt. En som är 

född här kommer alltid ligga steget före.”  

 

IP 2 tror att invandrare har möjlighet att uppnå samma nivå av respektabilitet, speciellt i ett land 

som Sverige. Idag finns det många med invandrarbakgrund inom näringslivet, politiken och 

andra ledande positioner. 

 

IP 2: ”När jag såg Nyamko Sabuni bli partiledare för Liberalerna då 

blev jag säker på att jag också kan nå min dröm”. 

 

Framtidstron 

IP 2, som kom hit som 3-åring, IP 3 och IP 4 som är födda i Sverige ser positivt på sin framtid. 

De har mål som de anser sig kunna uppfylla. Även om uppväxten i ett utsatt område har format 

dem så talar de felfri svenska, de känner till svensk kultur och de känner sig svenska. IP 4 

känner dock att människor har fördomar mot dom som bor i utsatta områden.  

 

IP 4: ”De [svenskar] tror de [boende i utsatta områden] är 

kriminella, osvenska, har dålig moral och att de betyder trubbel. 

Svenskar tror liksom att man är ohyfsad. Klart att det påverkar på 

något sätt.” 
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IP 1 som kom hit som 12-åring känner att det är svårt att få respekt från svenskar. ”Alla ser ner 

på svarta. Till och med svarta tror att vita är bättre än svarta” Ser han en svensk så tänker han 

instinktivt att de har ett bra arbete och tjänar bra men ser han en invandrare så vet han att de har 

det jobbigt här och att hen inte tjänar så bra. 

 

Angående frågan om vad som först och främst måste till för att försöka minska segregationen 

svarade IP 1 att det inte går att fixa segregationen. Vi har det ändå bra i Sverige. Mycket bättre 

än där jag kommer ifrån. IP 2, IP 3 och IP 4 pratar om att bygga fler billiga hyresrätter i alla 

slags områden. Att på lång sikt försöka blanda populationen mer. Att försöka få företag att satsa 

på utsatta områden så det genererar i fler arbeten och det måste satsas mer på skolan. 

 

7 Analys  
I detta kapitel kommer analys utföras och slutsatser dras utifrån resultatet från undersökningens 

empiri i växelverkan med den valda teorin. Analysen är uppdelad utefter teman så som, känslan 

av utanförskap, stigmat med att bo i ett utsatt område, vikten av att lära sig svenska och 

ungdomarnas uppfattning om deras framtidsutsikter. Dessa teman är de mest väsentliga då de 

stod ut mest i det empiriska materialet. 

 

7.1.1 Känslan av utanförskap 
Empirin visar att det som skiljer mest mellan dessa fyra ungdomar är att det sannolikt finns en 

kausalitet mellan hur gammal en individ är när denne flyttar till Sverige och en individs egen 

uppfattning om sig själv och sin plats i det svenska samhället. Genomgående så märks det att 

IP 1 som flyttade till Sverige som 12-åring har haft en mycket svårare och längre process att 

hitta sin plats i det nya hemlandet och faktiskt passa in, en process som fortfarande pågår idag. 

Den egna upplevda känslan av att inte tillhöra det svenska samhället är idag till synes starkare 

hos honom än hos de andra tre intervjupersonerna. Att vara född i Sverige eller flytta hit tidigt, 

möjligen innan 5 års ålder, gör att det är lättare att komma in i den svenska kulturen och att 

finna sin plats i samhället. IP 1 svarar att han mest umgås med människor från sitt hemland då 

han känner att han inte får kontakt med svenskar så som han får med sina landsmän. De andra 

tre verkar ha en starkare form av berättigande och att de faktiskt är värdiga att vara en del av 

det svenska samhället. Det är mer självklart för dem att de har samma rättigheter som svenska 

ungdomar. 
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Respektabilitet är enligt Skeggs en markör för klasstillhörighet. (Skeggs, 1997, s. 13) När jag 

går igenom det empiriska materialet så slår det mig att vi idag har en ny form av arbetarklass i 

Sverige. Det är en klass som har låg status och alla har en uppfattning om vem man talar om 

när det refereras till individer boendes i utsatta områden. Det handlar inte bara om att de är 

arbetare som säljer sin arbetskraft utan det är något mer och annorlunda. Precis som IP 1 sa, 

svenskar känner att de är bättre, de känner att de anser att det finns en olikhet och att det är en 

distinkt skillnad mellan ”vi” och ”dom”. Detta är en känsla som dessa ungdomar är fullt 

medvetna om vilket sannolikt leder till känslan av ojämlikhet och ett utanförskap från svenskar 

och det svenska samhället.  

 

Individualiteten är viktig för respektabiliteten. Denna känsla av att de som grupp uppfattas som 

att de som tillhör en sämre klass och ses ner på och blir dömda utav människor som inte bor i 

utsatta områden är enligt Skeggs en process som gynnar de som innehar övertaget och leder till 

att klyftan mellan ”vi” och ”dom” bara ökar. Den eftertraktade respektabilitet som alla så 

innerligt vill ha erbjuds endast dom med störst framgång, i detta fall ”de andra”. (Skeggs, 1997, 

ss. 13-14)  

 

Något som tydligt visade sig i det empiriska materialet är att ens bakgrund spelar roll och att 

det för ungdomarna är en klassfråga huruvida ens föräldrar har akademiska yrken även om alla 

växte upp i utsatta områden. De vars föräldrar med akademiska yrken (IP 2 och IP 3) följer 

deras föräldrars mönster och IP 2 som är äldst har numera en kandidatexamen och bor centralt 

i Stockholm. Han har således tagit sig från det stigmatiserade utsatta området och utbildat sig 

medan det troligen kommer vara svårare för exempelvis IP 1 som fortfarande har det svårt med 

svenskan och inte får samma stöd och förståelse hemifrån. 

 

7.1.2 Stigmat med att bo i ett utsatt område  
Empirin visar att det finns ett stigma med att både ha utomeuropeisk bakgrund och att bo i 

utsatta områden. Det är dock mest IP 1 som har svårt att känna sig som en del av det svenska 

samhället. Han har också den svåraste vägen att lära sig språket och den nya kulturen i Sverige. 

IP 3 och IP 4, som båda har en svensk förälder, anser att bo i ett utsatt område inte kommer 

spela så stor roll för dem i framtiden då de får den svenska kulturen ”på köpet” genom sin 

svenska förälder. Däremot ser de ändå att det finns stora nackdelar med att bo i ett segregerat 

utsatt område som exempelvis att utan anledning bli trakasserad av polisen och att de troligen 

får sämre utbildning i skolor som är belägna i segregerade områden än om de bott i ett icke-
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segregerat område. Ungdomarna menar att det ger en annan dimension till svenskars 

uppfattning om dem när det inte bara är de yttre attributen som bevisar att de inte ”passar in” 

utan när de dessutom berättar var de bor så får de känslan av att bli dömda just utifrån det dåliga 

rykte som utsatta områden har och det dåliga rykte som det känner finns om människor som 

bor i dessa områden. 

 

7.1.3 Vikten av att lära sig svenska 
En genomgående tråd i intervjupersonernas svar är språket och dess vikt för hur människor ser 

och dömer andra. Detta är en åsikt och något som är vetenskapligt förankrat i tidigare studier 

så som exempelvis i ”Raka svar – Så är det att bo i ett utsatt område. ” (Stockholms 

handelskammare, 2019) 

 

IP 1 som flyttade till Sverige som 12-åring berättar hur svårt det var att lära sig svenska. En 

slutsats som kan dras av hans berättelse är att skolan troligen borde har gjort mer. Alla följer 

inte en mall. Även om han gick i förberedande klass så kände han sig inte redo att studera i en 

vanlig klass. Nu sju år senare märks det tydligt att han inte hanterar det svenska språket så som 

han kanske skulle kunnat ha gjort om han hade getts en bättre chans till att lära sig språket när 

han kom till Sverige. Som han själv säger så är det hur man låter och pratar som spelar störst 

roll av allt för att kunna mäta sig med andra, framförallt svenskar. Han anser att hans möjlighet 

till att lära sig det svenska språket har minimerats på grund av att han bor i ett segregerat utsatt 

område. 

 

7.1.4 Ungdomarnas uppfattning om deras framtidsutsikter 
Som redovisats tidigare baserat utifrån ungdomarnas egna svar så framgår det att de ibland 

känner sig utestängda från det svenska samhället. Detta i sin tur leder troligen till att vissa 

upplever att de inte ha samma möjligheter och framtidsutsikter som svenska ungdomar. Den 

mest positiva av intervjupersonerna är IP 2 som inte anser sig särskilt påverkad av sin etnicitet. 

Han ser sin skolgång i den internationella skolan i södra Stockholm och uppväxten i området 

som något positivt. Det var mångkulturellt men alla kände sig som svenskar. Han ser positivt 

på framtiden och känner sig inte särskilt utpekad eller att hans bakgrund eller ursprung präglar 

hans liv idag. En aspekt till hans inställning skulle kunna vara att IP 2 är den äldsta av alla fyra, 

han har kommit längre i livet, han har en kandidatexamen och han kommer från en familj med 

en högutbildad förälder vilket troligen har gett IP 2 en social fördel som de andra möjligen inte 

haft. 
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IP 1 är den som har den mest kritiska inställningen till sin tillvaro och hur dennes samspel med 

svenskar och svensk kultur är. Han känner sig dömd och undervärderad då han känner att 

svenskar ser ner på honom och han känner att det är svårt att få respekt från svenskar. Han är 

osäker på vad han vill bli eller vad han ska göra i framtiden och känslan jag fick var att han inte 

ser så ljust på sin framtid. 

 

Utvecklingen av ens identitet är något som ständigt pågår. Vi återskapar det som vi redan har 

varit med om men också är det ett skapande i realtid, det vill säga det vi är med om här och nu. 

Reproduktionen av ens identitet är ett svar på de kapitalformer som har funnits till hands och 

vad som finns till hands här och nu. De som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden med 

de samhälleliga hinder eller de kapitalformer som de har till hands eller inte har till hands formar 

dessa ungdomar. De ärver ett strukturellt sätt att vara som gör att majoritetens identiteter är 

förbestämda till att fortsätta att leva i den klass de föddes in i. (Skeggs, 1997, ss. 152-153) 

 

8 Avslutande diskussion 
Ingen människa är utan fördomar eller förutfattade meningar. När jag påbörjade denna 

undersökning hade jag tron om att jag på det stora hela visste hur ungdomar med 

invandrarbakgrund boendes i utsatta områden tänker om sina liv och sin framtid för att jag själv 

varit en sådan ungdom. Några saker har jag fått bekräftade men jag har också lärt mig en hel 

del utav de ungdomar jag intervjuade. Det har varit intressant att utifrån ungdomarnas egen 

synvinkel få ta del utav hur de upplever sig bli bemötta, hur det är att bo i utsatta områden, hur 

de ser på sig själva i denna kontext och hur de ser på sin framtid.  

 

Utifrån det empiriska materialet går det att dra slutsatsen att det finns skillnader mellan svenska 

ungdomar och de ungdomar jag behandlat i denna undersökning. Som Skeggs skriver i ”Att bli 

respektabel” så är människan snabb att döma andra som inte är som en själv och det är det som 

är själva kärnan. Dessa ungdomar är annorlunda, ser annorlunda ut, låter annorlunda och bär på 

ett annat kulturellt bagage som ofta leder till att de skiljer sig en hel del från svenska ungdomar 

och deras familjer. Den mindre respektabilitet som denna grupp får i samhället visar på att de 

tillhör en lägre klass än de som dömer då de ständigt blir uteslutna från de dömandes sfär. Detta 

är något vi bör ändra på om vi ska komma någon vart i frågan om integration. 
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8.1 Framåtblick 
Förutom att det finns ett stigma med att vara invandrare och bo i utsatta områden i Stockholm 

så visar mitt empiriska material att klassfrågan är tydlig. För de som har föräldrar som är 

akademiker så är framtidstron och tron på ens egna möjligheter större än hos de som uppfostras 

av icke akademiker. 

 

De pågående mekanismerna som sker i utsatta områden förstärker segregationsmönstret. Det är 

en negativ spiral som leder till att de människor som kan väljer bort dessa områden, de vill inte 

bo i dessa områden, de vill inte att deras barn ska gå i skolan i dessa områden och de vill inte 

att dessa områden kommer närmre deras områden. Denna ojämlikhet och segregering leder till 

ännu mer stigmatisering och negativa konsekvenser som leder till ännu större svårigheter för 

den sociala integrationen. Och så fortsätter den negativa spiralen. 

 

Politikerna har en stor uppgift i att minska segregationen och jag anser att minska 

inkomstskillnaderna och att se till att inte koncentrera vissa befolkningsgrupper i vissa områden 

är viktiga frågor. Förutom det så bör vi kanske omvärdera vår inställning till vad vi anser är 

respektabelt eller inte. Vi bör försöka ta oss mer tid att förstå människor och att försöka hitta 

någon form av acceptans i att vi är olika och att det egentligen är berikande. 

 

8.1.1 Framtida forskning 
I min mening vore det intressant om forskningen i framtiden fokuserar på hur vi ska få 

människor att vilja leva mer integrerat. Det visar sig att svenskar väljer att flytta från områden 

när antalet invånare med ursprung från andra länder ökar. Denna utflyttningsprocess startar 

redan vid så låga procenttal som 9-10% europeiska immigranter och 3-4% utomeuropeiska 

immigranter. (Jämlikhetskommissionen, 2020, s. 474) Jag anser att det bör forskas mer på vilka 

mekanismer som ligger bakom att denna utflyttningsprocess av svenskar startar redan vid så 

låga procenttal av inflyttade med ursprung från andra länder än Sverige.  
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10 Bilagor 
 
10.1 Intervjuguide 
 
Intervjuguide, c-uppsats i sociologi, VT21, Lunds universitet 

 

Personuppgifter 

1. Namn (endast förnam) 

- Ålder 

- Kön 

- var bor du eller i vilket utsatt område har du bott i? 

 

Ursprung och familjekonstellation 

2. Är du född i Sverige?  

- Om inte när kom du hit?  

- Vilket är din familjs ursprungsland?  

- Har du en eller två utländska föräldrar?  

 

3. Hur ser din familjekonstellation ut?  

- Bor du fortfarande med familjen eller ensam? 

 

4. Gavs familjen tillräckliga möjligheter att komma in i svenska samhället när de flyttade 

hit, fick de tillräcklig hjälp med att starta sina liv i det nya landet?  

 

5. Är det ibland problematiskt att leva med olika kulturer som ställer olika krav på dig? 

 

Att bo i ett utsatt område 

6. Hur känns det att bo i ett utsatt område?  

- Påverkas din familj av att bo i ett segregerat område, i så fall hur?  

- Hur påverkas du av att bo i ett socioekonomiskt utsatt område? 

 

7. Kan du berätta om din skolgång och dina funderingar kring din utbildning (grundskola 

och gymnasium)  
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- Blev skolgången påverkad på grund av att skolan ligger/låg i ett segregerat område 

jämfört med om skolan hade legat i ett mer integrerat område? 

 

Att ha invandrarbakgrund i Sverige 

8. Har du känt att ditt utomeuropeiska utseende leder till att människor har förutfattade 

meningar om dig?  

- Om så är fallet hur får det dig att känna/må? 

 

9. Känner du att du har samma möjligheter som andra ungdomar i Sverige i din ålder? 

- Är det något som du vill eller drömmer om för din framtid som enligt dig inte känns 

möjligt för att du inte är helt svensk? 

 

10. Tror du att invandrare har möjlighet till att uppnå samma nivå av respektabilitet i det 

svenska samhället (i det svenska sociala rummet gällande yrke och social status) eller 

kommer ens ursprung alltid spela in i hur svenskar ser på människor med 

invandrarbakgrund? 

 

Din framtidstro 

11. Tror du att din uppväxt i ett segregerat/utsatt område har påverkat dig och din framtid?  

- Tror du att ha vuxit upp i ett utsatt område och att inte vara svensk har påverkat din 

egen tro på vad du kan åstadkomma i livet?  

- Ser du positivt på din framtid? 

 

12. Vad anser du först och främst behöver förändras i det svenska samhället för att 

segregeringen ska minska? 


