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”Jag är andra generationens invandrare. Jag vet inte hur många andra länder som 

ens har den terminologin, det är en paradox i sig. Jag är född i Sverige, jag är 

inte invandrad.  

Till slut började jag intala mig att om jag inte får vara svensk så ska jag vara den 

osvenskaste osvensken som finns. Det är det som föder utanförskap, att man inte 

accepteras bara för att man ser annorlunda ut.” 

-Erik Lundin (2015) 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så 

kallat ”särskilt utsatt område” samt att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets 

kollektiva representationer (kollektivt accepterade utsagor) av det område de växer upp i 

påverkar deras sociala identitet. Studien genomförs genom narrativa intervjuer med ungdomar 

som växer upp i stadsdelen Vivalla i Örebro. Ungdomarnas narrativ analyseras med två olika 

analysmetoder, dessa är tematisk analys och diskursanalys. Studien visar, i likhet med andra 

studier, att identiteten skapas i samspel med andra och i relation till platsen. Studien visar 

också att de kollektiva representationerna påverkar ungdomarna i hög grad då ungdomarna 

ständigt utkrävs moraliskt ansvar för händelserna i området. Det tillhör också vanligheterna 

att ungdomarna blir föremål för viss grad av symboliskt våld. Detta leder till att de relevantgör 

en motståndsidentitet för att förändra narrativen om förorten och ”invandrare”. Det 

symboliska våldet binder dem ännu starkare vid platsen och ökar känslan av samhörighet med 

andra inom ”orten” samtidigt som klyftorna mellan ”orten” och de andra förstärks. 

Nyckelord: identitetsskapande, social utsatt område, ungdomar, diskurs.  
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the identity formation of youths who grow up in a so 

called "socially disadvantaged area". The study also aims to investigate how collective 

representations (collectively accepted narratives) of the neighbourhood affects the youth’s 

social identity. This by examining narratives from young people who grow up in the district 

of Vivalla in Örebro, Sweden. The study shows, like previous studies, that the identity is 

formed in relation to the neighbourhood. The study also shows that the collective 

representations affects youths. Where they, from others, are demanded moral responsibility 

for the events in the area. Their identities also receive forms of symbolic violence when trying 

to fit in the society. Because of this, the youths tend to form a resistant identity to change the 

narratives of the suburb and the concept of "immigrants". The symbolic violence and the lack 

of association with the main city works as a subterfuge to avoid other neighbourhoods. 

Keywords: identity formation, socially disadvantaged area, youths, discourse.   
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1. Inledning 

Fuck vad han gör mig lack. Langar lite ortsnack.  Han fattar inte ett skvatt. Jag ba lyssna är du deli 

lo rör inte min stereo (Lilla Namo). 

Lilla Namo rappar ”Langar lite ortsnack” i låten ”Höj volymen”. När låten recenseras i SVT:s 

kulturprogram Babel förklarar journalisten Jan Gradvall;  

Hela poängen är att det är ortsnack, inte förortssnack. Inom hiphop talar man inte längre om 

förorten, utan om orten (Språktidningen, 2013).  

Orten har kommit att bli ett bli ett populärbegrepp, inte tillräckligt populärt för att slå sig in i 

Svenska Akademiens Ordlista, men tillräckligt populärt för att du på diverse nyhetssidor kan 

stöta på begreppet. På nyheter24 eller Göteborgsposten kan du göra Quiz som talar om för dig 

”Hur mycket orten du är” eller vältra dig i ord som ”Bara äkta ortenbarn förstår” (Loudiyi, 

2016; Mishagi, 2016).    

  I Sverige och övriga västvärlden sker en isolering och segregering av platser. Isoleringen 

i samhället sker då fysiska och sociala hinder etableras som försvårar mötet medborgare 

emellan (Bauman, 1998; Sernhede, 2009). I den urbana förorten pågår konflikt om rummet. 

Invånare i områden som inte åtnjuter det territoriala skydd och förmåner majoritetssamhället 

tillskansat sig, skapar sitt eget territoriala skydd. Detta försvar tenderar att ta form i 

aggressioner och attacker mot civilsamhället när de försöker närma sig området. Det som i 

mediala, politiska och polisiära sammanhang benämns som ”ordningsproblem” handlar om 

ett territoriellt anspråk som inte skiljer sig nämnvärt från det territoriella anspråk som vid 

upprättandet av Gated Communitys, grindsamhällen. Våldet i de segregerade förorterna kan 

ses som en strävan att ta över kontrollen över territoriet, en strävan att diktera sina egna villkor 

över området, och styra vem som är välkommen eller inte (Bauman, 1998; 2001; Edin, 2017; 

Honkanen, 2014; Landman 2008).  

 Invånarna i förorten tenderar att av media beskrivas som icke-reflekterande, passiva och 

moraliskt avvikande (Billevik, 2016; Schafran 2013; Arthurson et al. 2005; Muzzio & Halper, 

2002). Jag fick upp ögonen för förorten Vivalla under ett studiebesök 2014. Ett intresse som 

mynnade ut i en kritisk diskursanalys av lokalmedias rapportering om området och sedermera 

en anställning på den lokala fritidsgården. I den kritiska diskursanalysen fann jag att 

lokalmedia producerar en bild av förorten som otrygg. Studien argumenterar för att media 

skapar och upprätthåller en moralisk differentiering i gestaltningen av den Andre och en 

dikotomi kring förorten. Under min korta tid anställd i området noterade jag hur allmänhetens 

bild av Vivalla kan ta sig i uttryck. Vänner och bekanta som aldrig satt sin fot i området 

förfärades och oroades å mina vägnar när jag berättade vart jag arbetade. Frågor såsom ”Hur 

vågar du arbeta där?”, ”Är det inte farligt?” fick jag bemöta nästan dagligen.  

 

1.1 Problemformulering 

Ungdomarna i området tycks i störst utsträckning vara de som blir bärare av den negativa 

diskursen om Vivalla. Dock lyser deras egna narrativ med sin frånvaro (Billevik, 2016). I 

denna studie vill jag istället lyfta fram ungdomarnas narrativ och förhoppningsvis lyfta fram 

en motbild där ungdomarna ges utrymme och en chans att framställas som reflekterande och 
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rationella.  

  Diskursen kring Vivalla kreeras inte enbart av lokalmedia utan också i nationalmedia 

hos sociala institutioner så som inom skolan, Socialtjänst och inte minst hos Polisen. Vivalla 

har av Nationella Operativa Avdelningen, NOA hos polisen pekats ut som ett så kallat ”särskilt 

utsatt område”. Att ett område är särskilt utsatt innebär enligt NOA (2017) att området 

uppfyller vissa kriterier så som; ”allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen”. Det innebär 

också ”svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag” att det i området råder så kallade 

”parallella samhällsstrukturer” att ”våldsbejakande religiös extremism” förekommer och att 

området är i ”närhet till andra utsatta områden” (ibid.). Det är en minst sagt alarmerande 

beskrivning. I kölvattnet av detta har Vivalla i vissa kretsar kommit att benämnas som en så 

kallad ”No-go-zon”. Benämningen ”No-go-zon” har initialt skapats inom den amerikanska 

militären för att benämna områden där staten förlorat sin suveränitet och som istället styrs av 

rebeller eller kriminella nätverk1 (Gruvö, 2017).  

  Vivalla, området som ungdomarna bor i och som är den plats där deras identitet 

utvecklas, är ett område med stor etnisk- och kulturell mångfald. I officiell statistik från 

Örebro kommun (2010) går det att utläsa att Vivalla består av drygt 7000 invånare. 

Trångboddheten i Vivalla är hög och merparten, 74,7 %, av dess invånare har utländsk 

bakgrund (Persson, 2013). Arbetslöshetsnivån bland såväl ungdomar som vuxna är högre än 

genomsnittet i Örebro. Samtidigt som utbildningsnivån är lägre än genomsnittet i staden, där 

8,7 % i Vivalla har genomgått en högre utbildning att jämföra med övriga Örebro där andelen 

som har högre utbildning är 25,5 %. (ibid.). I Vivalla är även viss typ av brottslighet 

överrepresenterad (Polismyndigheten i Örebro län, 2009). Våld i nära relationer och personrån 

är tre gånger vanligare i Vivalla än i övriga Örebro. Andra brott som är överrepresenterade i 

Vivalla är misshandel som sker utomhus, mopedstölder och narkotikabrott (ibid.). 

 Hur är det då att växa upp i ett sådant område och hur formar det ungdomarnas bild av 

sig själva och sin identitet? I socialt utsatta områden tenderar familjen och vänner som delar 

samma kulturella och etniska bakgrund blir extra viktiga för barn och ungdomar för att säkras 

en trygg uppväxt. Samtidigt finns kan också skolan, fritidsgården och torget bli extra viktiga 

komponenter i identitetsskapandet. På dessa platser umgås och arbetar barn och ungdomar 

över kulturella och etniska gränser. De skapar en gemenskap där de gemensamma normerna 

och värderingarna ligger till grund för identitetsskapandet snarare än faktorer som etnicitet, 

kultur och historia (Sernhede, 2009).2   

  Vivalla är av stort medialt och politiskt intresse och används, i likhet med andra områden 

med liknande sammansättning oftast som förevändning för en mer repressiv polis och en ökad 

övervakning av vissa grupper (Billevik, 2016; Graham, 2014; Macek, 2005). Ledarsidorna, 

debattsidorna och insändarsidorna fylls av förslag på hur samhället ska komma tillrätta med 

problemen i området. Inte sällan kommer förslagen om interventioner utifrån, från personer 

                                                           
1 Per Gudmundson på Svenska dagbladet, SvD, är en av de som anammat denna begreppsapparat. 

2 I ungdomsåren genomgår vi en kritisk utvecklingsfas (Eriksson, 1995). Då tas steget mot självständighet och 

den egna identiteten hamnar i centrum. Ungdomen måste placera in sig själv i ett socialt sammanhang där han 

eller hon känner sig bekväm och blir respekterad. Ungdomen pendlar mellan olika sociala sammanslutningar där 

olika normer och värderingar styr, att hitta ”rätt” är inte alltid lätt inte minst när samhället, hemmet och andra 

institutioner lämnar krav som inte alltid korrelerar med varandra eller med ungdomens uppfattning (ibid.). 
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med liten eller ingen anknytning till området (med undantag för ledarskribenten Lars Ströman 

på NA som tycks vara den enda med stark anknytning till området).   

 I den här studien har jag ingen avsikt att själv föreslå några interventioner eller hemliga 

recept på hur vi får bukt med de problem som finns i Vivalla och andra områden med liknande 

sammansättning. Majoriteten av de förslag på interventioner som görs, i alla fall de förslag på 

interventioner som når ut till den breda allmänheten tycks redan komma från personer utanför 

området, där de boende knappast är involverade i beslutsprocessen3.   

  Istället syftar denna studie till att lyssna. Lyssna på rösterna som kommer inifrån, den 

kommer inte leda till några samhällsomvälvande åtgärder, eller ett annorlunda mediespråk. 

Men förhoppningsvis leder den till en ökad förståelse för ungdomar som växer upp i socialt 

utsatta områden, och deras kamp för att bli respekterade.     

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i 

ett så kallat ”särskilt utsatt område”, där jag kommer att undersöka platsens betydelse för 

identitetsskapandet. Syftet är också att undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets 

kollektiva representationer av området påverkar deras sociala identitet.  

1.2.1 Frågeställningar  

1. Hur kan ungdomars identitetsskapande i särskilt utsatta områden förstås i förhållande 

till området som plats och omgivningens uppfattningar om den? 

2. Hur samspelar självuppfattningar och kollektiva representationer i ungdomarnas 

identitetsbildning?  

Frågeställningarna besvaras genom narrativa intervjuer med ungdomar som växt upp i 

stadsdelen Vivalla i Örebro. Fokus i intervjuerna är ungdomarnas upplevelser av sig själva i 

relation till sin geografiska plats. Intervjuerna fokuseras också kring den allmänna och interna 

bilden av platsen och hur dessa bilder samspelar med ungdomens identitetsskapande.  

1.2 Relevans för socialt arbete 

Ett demokratiskt socialt arbete eftersträvar ett samhälle fritt från förtryck. För att detta ska bli 

möjligt behövs en kollektiv acceptans och förståelse för det sociala rum inom vilket sociala 

problem förekommer (Fook, 2012). Det är också viktigt att nå förståelse för de 

dikotomiseringsprocesser som äger rum i samhället. Harald Swedner, professor i socialt 

arbete, preciserar socialarbetarens roll enligt följande:   

Socialarbetaren betraktar det i allmänhet som självklart och naturligt att analysera och bearbeta de 

sociala problemen ur de resursfattiga, de problemdrabbade, de utsatta, de diskriminerade, de 

underprivilegierade och de hunsade gruppernas och individernas synvinkel. De som sysslar med 

socialt arbete är i överensstämmelse med väletablerade traditioner bland socialarbetare inställda 

på att bygga sina insatser på empati, förankring och medvetandegörning. De ser det som en viktig 

uppgift att på grundval av ett kritiskt-emancipatoriskt tänkande finna vägar att mobilisera de 

                                                           
3 Något som bland annat lyfts fram av Malika Bouallala som bor i området. I SVT programmet Opinion Live 

uttrycker hon följande om det politiska beslutet om Vivallaskolans nedläggning i syfte att bryta segregeringen i 

området ”Beslutet kom på fel sätt. Varken föräldrar eller skola var delaktiga i beslutet […] Man hör från föräldrar 

att de flesta inte håller med [om beslutet]” (SVT, Opinion Live, 2017).  
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utsatta grupperna i samhället i deras kamp för ett reellt inflytande över deras egna livsvillkor. De 

ser de också som viktigt att pröva metoder för socialt förändringsarbete tillsammans med 

klienterna- och att resultaten av dessa analyser av samhälleliga skeenden och socialt 

förändringsarbete återföres till de problemdrabbade grupperna ute i samhället (Swedner, 1983, s. 

59).  

Socialarbetaren bör enligt Swedner tillämpa ett emancipatoriskt tänkande för att frigöra och 

mobilisera socialt utsatta grupper i syfte att de ska nå ett reellt inflytande över deras egna 

livssituation (ibid.). Socialt arbete är således ett förändringsarbete, där socialarbetarens roll 

inte handlar om att ställa klientens liv tillrätta utan snarare att tillsammans finna verktyg som 

klienten kan använda för att frigöra sig från de sociala myndigheter de tidigare varit beroende 

av. Denna studie riktar in sig på en stigmatiserad grupp ungdomar, en grupp som i media 

beskrivs slentrianmässigt som icke-reflekterande och moraliskt avvikande (Billevik, 2016; 

Schafran 2013; Arthurson et al. 2005; Muzzio & Halper, 2002). Här ämnar jag lyfta fram 

ungdomarnas narrativ utifrån deras egen synvinkel, detta i syfte att nå en konsensus mellan 

olika fält, men kanske framför allt bidra till förståelse för ungdomar i socialt utsatta områden.   

 Att det i socialt utsatta områden förekommer problem så som bilbränder, stenkastningar 

mot blåljuspersonal och skottlossningar är något som är vida känt. Diskussionerna brukar röra 

hur polis och myndigheter ska kunna komma att avhjälpa problemen (Barnombudsmannen, 

2018). Denna diskussion är förstås välkommen. Samtidigt saknas en diskussion om hur en 

våldsutsatt närmiljö kan komma att påverka barn och ungdomars utveckling och 

förutsättningar för identitetsskapande.   

  Samhället i allmänhet och det sociala arbetet i synnerhet bör eftersträva interventioner 

som inte enbart fokuserar på mikronivå och individbaserade interventioner. Insatserna bör 

också inriktas på strukturella skillnader, som förbättrar möjligheter till integration och som 

riktar sig till att öka medvetenheten och acceptansen inom de sociala fälten. Vi lever just nu i 

en era då sociala problem skylls på individen och där samhälleliga strukturer enbart ses som 

en bortförklaring till avsaknad av individuell framgång (Lorenz, 2006). Denna studie ämnar 

bryta detta individuella fokus för att istället lyfta fram en strukturell kontext inom vilken olika 

sociala problem kan tänkas skapas.  

 

2. Tidigare forskning 

Det finns en hel uppsjö med studier om förorter4 som spänner över olika discipliner såsom 

sociologi, antropologi, etnologi, ekonomi och psykologi. Förorten studeras såväl nationellt 

som internationellt, fokus i studierna ligger på de problem som kommer till utryck i förorten. 

En stor del av studierna är kvantitativa. I kvantitativa studierna är fokus ofta ställt på att söka 

                                                           
4 Det råder en viss oklarhet huruvida Vivalla kan kallas för en förort, då området inte är beläget utanför Örebro 

utan inom Örebro. Det är dock omringat av tungt trafikerade vägar, vilket försvårar kommunikationerna till 

centrum. Vivalla besitter också de flesta egenskaper som idag är förknippade med en förort som uppförts under 

miljonprogramsåren. Dessa områden präglas, i likhet med Vivalla av högre andel utlandsfödda boende och har 

en högre arbetslöshet än genomsnittet och har också en lägre andel kapitalstarka invånare än genomsnittet (Erfan, 

2009). Begreppet förort, suburb, kommer användas häri för att underlätta sökandet av nationell och internationell 

forskning. 
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samband mellan kulturella, religiösa eller demografiska egenskaper som kopplas till 

kriminalitet eller brottsfrekvens (se t.ex. Kurban, 2006, Bacqué et al., 2014, Woodrow, 1979, 

Xiong, 2016). En annan del av forskningen om förorten utgörs av kvalitativa studier. Dessa 

bygger bland annat på intervjustudier där enskilda personer hörs och där upplevelser om 

exempelvis boendesituation, integration och kriminalitet eftersöks (se t.ex. Huddart et al., 

2013, Anacker, 2011, Taïeb et al., 2012). Den kvalitativa forskningen kring förorten består 

också i observationsstudier och lingvistiska studier (se t.ex. Teo, 2000, Schafran, 2013, 

Cheng, 2010, Castro & Lindbladh, 2003). I dessa lingvistiska studier undersöks såväl interna 

som externa diskurser om förorten runt om i världen. Studierna utgörs av såväl kritiska 

diskursanalyser som lingvistiska språkbearbetande studier och argumentationsanalyser. 

 Även identitet är ett utforskat ämne och också där spänner studierna över flera fält. Det 

förekommer studier inom såväl sociologi, etnologi, ekonomi, medicin, filosofi, och 

framförallt psykologi och historia. Många tidigare studier saknar helt relevans för denna studie 

då de handlar om ämnen såsom medicinsk cell-biologi och cellernas identiteter eller om vilka 

identitetstyper som är mer anställningsbara än andra. Åter andra studier rör identitetsstölder 

och identitetspolitik. Studier som rör identitetsskapande som en jag-skapande process kommer 

främst från sociologin och psykologin. Majoriteten av dem är kvantitativa och söker samband 

mellan exempelvis sport och fritidssysselsättningar och identitetsskapande, eller hur 

identitetsskapandet skiljer sig åt kvinnor och män emellan, på vilket sätt identitetsskapandet i 

det uppkopplade samhället skiljer sig från det icke-uppkopplade (se t.ex. Szabo et al., 2015, 

Van Der Gaag et al. 2016, MacPherson et al., 2016).   

  En liten del av studierna rör både identitet och förort eller identitet och plats. Gemensamt 

för denna del av forskningen är att forskarna söker svar på frågan hur geografiska områden 

och de egenskaper som tycks associeras med områdena påverkar eller har påverkat individen 

i hennes skapande av sin identitet. Området kan vara allt från en förort till ett ruralt område 

eller en stadsdel, det intressanta är hur områdets förutsättningar påverkar individen i hennes 

livsvärld. Dessa studier kan delas in i fem övergripande kategorier som med korthet förklaras 

nedan.  

  Den första kategorin av studier undersöker hur förortsidentiteten skildras genom 

estetiska kulturyttringar (t.ex. Alonso, 2016 & Knowles, 2014). Alonso (2016) undersöker 

Tv-serien ”Da Ali Show”, en satirisk TV-show där olika karaktärer, bland annat en stereotyp 

”förortskille”, blir intervjuade av en journalist. Cohen agerar i showen enligt en medie-

stereotyp bild av förortsgangstern. Karaktärerna gör motstånd mot den slentrianmässiga 

mediebilden och porträtterandet av stereotyper. Enligt Alonso exponerar de fiktiva gästerna i 

showen hur mediekulturen förstärker våra fördomar och föreställningar om identiteten och 

verkligheten (ibid.). Knowles (2014) undersöker hur förortsidentiteten skildras i en målning 

av Paul Maitland. Knowles håller före hur Maitland gestaltar platsidentiteten som föränderlig 

över tid och bygger på ekonomiska och sociala incitament hos dess invånare. Knowles visar 

hur platsidentiteten samspelar med Skeggs och Bourdieus olika kapitalformer5 och att 

förändringar i kapital leder till förändrad identitet.  

                                                           
5 Skeggs (2000) och Bourdieu (1999) talar om kapital som något omsättningsbart. Kapitalet kan ta olika former, 

där det ekonomiska kapitalet (fysiska tillgångar) är överordnat. Kapitalet kan också vara av social karaktär (bl.a. 

kontakter och grupptillhörighet) eller av kulturell karaktär (bl.a. utbildning). Läs mer i avsnitt 4.2. 
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  Den andra kategorin är studier där diskurser om och inom förorten undersöks (se t.ex. 

Kato, 2011, Gustafson 2011). I denna kategori undersöker Kato (ibid.) metaforen ”bubbla” 

som adapterats av ungdomar i förorten för att måla upp en diskursiv symbolisk gräns mellan 

området och andra områden, mellan vi och dom. Ungdomarna använder också metaforen för 

att lyfta fram moraliska skillnader mellan sig själva ”inom bubblan”. Personer som inte 

anpassar sin identitet med de värden och normer som råder inom bubblan målas upp som 

moraliskt avvikande. De personer som accepterar de värden som bubblan representerar når en 

stark platsidentitet. Gustafson (2011) fokuserar i sin studie på hur barn i en svensk förort inför 

det fria skolvalet använde nuvarande samhällsdiskurser i sin identitet och etablerandet av ett 

”vi” och ”dom”. Studien är en etnografisk observationsstudie som kompletteras med 

intervjuer. Studien baseras på en population bestående av 48 barn i 11 års ålder. Tack vare 

observationer av barnen i deras skolgång och fritid kan Gustafson (ibid.) kartlägga hur barnen 

rör sig fysiskt. Hon kan därför ”spåra” deras sociala interaktioner såväl inom som utanför 

deras bostadsområde. Även om det formella skolvalet gjordes av föräldrarna visar studien att 

processen också var en viktig del av barnens identitetsarbete. Resultaten visar att skolvalet 

etablerar skillnader mellan barnen och skapar barriärer mellan olika områden som gör det 

otänkbart för barnen att vistas i andra områden än deras egna.   

 Den tredje kategorin rör historiska litteraturstudier som studerat identitet i fattiga 

områden i stadsmiljön (se t.ex. Golan, 2010, Nicolaides, 1999).  Golan har studerat hur Tel 

Aviv hanterade flyktingkrisen under arabiska revolutionen 1936–1939. Den arabiska revolten 

och attacker mot Israel startade stora folkomflyttningar där fattiga judar från landsbygden 

sökte sin tillflyktsort i staden. Flyktingarna blev snabbt en ny fattig samhällsklass som sågs 

som ett stort hot mot den kollektiva identiteten av Tel Aviv som den första hebreiska staden. 

Flyktingarna tvingades in i större flyktingläger där segregationen blev stor och uppfattades av 

majoritetssamhället som ett hot mot stadens ekonomiska suveränitet. Integrationsarbete var 

därför av stor vikt för att upprätthålla den kollektiva identiteten av Tel Aviv som en ekonomisk 

och kunskapsmässig högborg. Fysiska flyktingomflyttningar för att undvika segregation och 

rehabilitering var några modeller som användes för att bibehålla Tel Avivs identitet som 

hebreisk stad. Strategier som slog väl ut enligt Golan (2010).  

  Den fjärde kategorin rör studier som undersöker utanförskap, segregering och 

assimilering i förorten. Studierna liknar de i kategori tre, men syftar i den här kategorin till att 

studera förorten i realtid och inte retrospektivt som i den historiska studien ovan (se t.ex. Lacy, 

2004, Lemanski, 1997). Lacy har intervjuat svarta i en vit amerikansk medelklassförort.  Den 

svarta befolkningen som intervjuats anammar en så kallad strategisk assimilering för att kunna 

smälta in i majoritetssamhället eller den ”riktiga världen” som präglas av vita arbetsplatser 

och grannar. De svarta i det annars vita området visar enligt Lacy (ibid.) oro, men samtidigt 

en vilja, för att upprätthålla deras svarta identitet, och den förpassas därför till organisatoriska 

kontexter: 

They live in communities where they are often the only black family, or one of a few, therefore 

their children learn how to be black through their interactions with other blacks in social 

organizations (Lacy, 2004).  

Lemanski (1997) har genom att analysera kvantitativa data, undersökt en förort i Kapstaden, 

Sydafrika. Staden, som tidigare varit vit men som genomgått en dessegregering, för att uppnå 
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idealet av ett regnbågsland där svarta och vita lever sida vid sida. Syftet med studien är att ta 

reda på huruvida dessegregering nödvändigtvis leder till integration och varnar för 

användandet av begreppet dessegregering då det enbart fokuserar på etniskt ursprung och 

döljer sociala skillnader. Även en regnbågsförort kan vara en segregerad förort.   

  Den femte kategorin rör förhållandet mellan plats och identitet (se t.ex. Dovey et al. 

2004, Gustafson, 2006, 2011). Denna kategori är central för min studie och behandlas vidare 

i teoriavsnittet. Dovey undersöker platsidentitet kopplat till Bourdieus begrepp habitus6. Det 

är genom habitus som känslan av tillhörighet skapas, men också känslan av att inte tillhöra 

platsen.  

He inhabits it like a garment [un habit] or a familiar habitat. He feels at home in the world 
because the world is also in him, in the form of habitus (Bourdieu i Dovey et al. 2004, s. 17). 

Identiteten är en del av platsen lika mycket som platsen är en del av identiteten, något som 

Gustafson (2006, 2011) studerar i sina båda studier som baseras på såväl intervjuer som 

observationer. Identiteten skapas i interaktion med platser, platser barnen besöker men lika 

mycket genom platser barnen inte besöker. I denna interaktion konstrueras också platserna. 

Interaktionen behöver inte vara fysisk utan kan också ske med hjälp av sociala media, 

nyhetsmedia och andra former.  

2.1 Kunskapsluckor 

Det finns mycket att lära av den tidigare forskningens metoder, teorier och resultat samtidigt 

som den indikerar vikten av vidare forskning inom området. Forskningen ifrågasätter den 

begreppsapparat vi idag använder, där integration blivit ett modeord som enbart kommit att 

handla om etnicitet och där andra parametrar som klass glömts bort. I det här arbetet är 

klassbegreppet implicit. Klass ses här i relation till den plats man bor på eller förknippas med. 

Där platsen man associeras med signalerar en viss klasstillhörighet. Forskningen visar också 

hur den Andre (Begreppet ”den Andre” syftar till när en individ eller grupp särskiljs från 

gemenskapen; när A lyfter fram särskiljande drag mellan A och B som gör att de inte ska 

kunna likställas) av majoritetssamhället ses som ett hot och hur även den Andre bidrar med 

att bibehålla denna dikotomi i syfte att hävda sin rätt till sin identitet.   

  De flesta studierna som förklaras ovan rör inte ungdomar. Gustafson (2011) riktar sig 

förvisso till unga, men den populationen rör snarare barn (i grundskolan) än ungdomar (i 

gymnasieålder). Det saknas alltså ett fokus på ungdomar och deras villkor7. Trots detta lyfter 

                                                           
6 Begreppet habitus kan liknas vid sociala strukturer som styr sociala handlingar. Dessa strukturer avgör vad som 

anses legitimt eller ej, vad som är naturligt eller onaturligt, vad som anses normalt eller avvikande, moraliskt 

riktigt eller oriktigt och vad som är eftersträvansvärt eller inte. Utifrån strukturerna kreeras likformiga system 

som består av dispositioner för tänkande, handlande och perception hos aktören. Dessa system internaliseras, 

blir en del av aktören och kan ses som en införlivad historia som förser aktören med vägledning i nuet. 

Dispositionerna kan därför ses som ett praktiskt förnuft.  Begreppet habitus kan därför liknas vid ett system av 

dispositioner. 

7Litteraturöversikten baseras på en strukturerad litteratursökning på databasen ”Social services abstracts”, SSA, 

där sökkriterierna ab:(Identity) OR ab:(Identity formation) AND ab:(youth*) AND ab:(suburb*) utgjort urvalet. 

Ove Sernhede, Mats Trondman och Thomas Johansson forskar alla om ungdomskulturer men återfanns inte i 

sökresultatet i SSA. Ovan nämnda forskare har dock bidragit med stor kunskap till fältet och till denna uppsats. 

Några av deras fynd kommer att lyftas upp i kapitel tre i denna studie. 
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flera fram ungdomsåren som en viktig period i människans identitetsutvecklande (se t.ex. 

Hammarén och Johansson, 2007; Engblom 2004; Sernhede 2009; Eriksson, 1995; Frisén et 

al. 2017). De narrativbearbetande studierna rör främst barn eller vuxna där ungdomar sällan 

är det primära studieobjektet. Ungdomarnas syn på sig själva, på grannskapet, lokalsamhället 

och samhället i stort saknas i tidigare studier8 (se t.ex. Gustafson, 2006; 2011; Dovey et al. 

2004; Lacy, 2004).    

  Gemensamt för tidigare förortsstudier är att de i hög grad fokuserar på förorter till större 

städer både i Sverige i Europa och övriga världen. För att bryta storstadsfokuseringen och 

vidga förståelsen för förorten som ett nationellt fenomen, och inte enbart som ett 

storstadsfenomen är det viktigt att även lyfta in andra, mellanstora städer och dess förorter, 

något jag ämnar göra i denna studie. Storstadsfokuseringen riskerar att ge ett sken av att 

fenomenet är begränsat till större städer när det i själva verket torde vara mer utbrett och 

allmängiltigt.  

3. Analysverktyg 

Nedan ges den teoretiska kontext inom vilken studien rör sig. Avsnittet berör således den 

kontext analysen vilar på och är nödvändig för förståelsen av analysen samt studiens 

slutledningar.  

3.1 Kollektiva representationer 

Den franske sociologen Durkheim har med sitt begrepp kollektiva representationer influerat 

och inspirerat andra kända kulturteoretiker, trots detta är länkarna till Durkheim sällan 

explicita. Durkheims begrepp ligger till grund för Foucaults teoribildning kring diskurser. 

Begreppet kollektiva representationer har också varit en förutsättning för såväl Lévi-Strauss, 

Saussure och Barthes teoretiska bidrag (Alexander, 1988). Representationer kan närmast 

liknas vid föreställningar eller tankar kring ett specifikt fenomen (Durkheim, 1995). Dessa 

föreställningar är en förutsättning för att individen ska kunna anpassa sig till samhället, men 

också en förutsättning för att kunna förändra samhällets strukturer. Kollektiva 

representationer är således enhetliga, samstämmiga eller kollektiva föreställningar om ett 

specifikt fenomen. Dessa delas av medlemmarna i ett eller flera organ inom samhället. 

Föreställningarna (representationerna) är en förutsättning för att samhällets agenter ska agera 

enhetligt i syfte att organen ska tjäna samhällskroppen. Representationerna kan också ses som 

en dikterad eller påtvingad kongruens inom och mellan de samhälleliga organen. Denna 

kongruens förs sedan vidare mellan generationer, och för att kongruensen ska upphöra krävs 

att de kollektiva föreställningarna rivs upp och förändras9 (ibid.). 

                                                           
8 Kato (2011) studerar dock ungdomars narrativ. 

9 Durkheims kollektiva representationer ligger till grund för Serge Morcovicis sociala representationer. Sociala 

representationer som av Morocovi liknas vid ”[…] en uppsättning idéer och handlingsmönster som fyller två 

funktioner: dels hjälper de individen att skapa ordning i och hantera den sociala verkligheten, dels underlättar de 

kommunikationen mellan individerna. Representationer ger också mening åt olika handlingar och kopplar dessa 

till mer övergripande sociala handlingsmönster” (Nilsson, 1996, s. 173) 
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3.2 Habitus 

Begreppet habitus myntades av den franske kultursociologen Pierre Bourdieu. Habitus kan 

liknas vid sociala strukturer som styr sociala handlingar (Bourdieu, 1999). Dessa strukturer 

avgör vad som anses legitimt eller ej, vad som är naturligt eller onaturligt, vad som anses 

normalt eller avvikande, moraliskt riktigt eller oriktigt och vad som är eftersträvansvärt eller 

inte. Utifrån strukturerna kreeras likformiga system som består av dispositioner för tänkande, 

handlande och perception hos aktören. Dessa system internaliseras, blir en del av aktören och 

kan ses som en införlivad historia som förser aktören med vägledning i nuet. Dispositionerna 

kan därför ses som ett praktiskt förnuft.  Begreppet habitus kan därför liknas vid ett system av 

dispositioner (ibid.).   

  Aktörens habitus påverkas av dennes kapitaltillgångar (Bourdieu, 1999; Skeggs, 2000). 

Det ekonomiska kapitalet är överordnat andra kapitalformer och syftar till inkomster och 

förmögenheter samt ekonomiska arv och penningtillgångar. Det kulturella kapitalet kan delas 

upp i tre delar där det förkroppsligade kapitalet är den första. Det förkroppsligade kulturella 

kapitalet syftar till långvariga mentala och kroppsliga dispositioner. Med detta åsyftas 

förmågor, handlingsutrymme och orienteringsmöjligheter. Den andra kulturella kapitalformen 

är det objektifierade kulturella kapitalet som syftar till kulturella tillhörigheter och slutligen 

det institutionaliserade kulturella kapitalet som syftar till bland annat utbildnings-

kvalifikationer och allmänbildning. Det sociala kapitalet syftar till sociala resurser såsom 

kontakter och grupptillhörighet.  Utöver dessa finns också ett symboliskt kapital, det 

symboliska kapitalet är inte ett kapital av samma form som de övriga kapitalformerna. Istället 

kan det ses som ett av andra erkänt och legitimerat kapital. Det blir symboliskt då det fodrar 

legitimering av andra för att kapitalet ska kunna omsättas till makt. Det symboliska kapitalet 

är således en individs sammanlagda kapital (ibid.). Individer med liknande kapitalformer 

ordnas i en gemenskap. Gemenskapers identiteter kan därför bli föremål för påfrestningar av 

andra gemenskaper. Gemenskapen med högst kapital besitter makten att ogilla andras 

symboliska kapital (Bourdieu, 1999). Aktörer med stort kapital kan styra det sociala fältets10 

förutsättningar och diktera villkoren för vilket habitus som är eftertraktansvärt (Bourdieu 

1993; 1999). 

3.3 Symboliskt våld 

Bourdieu (1999) talar om symboliskt våld som en strategi för att uppmärksamma distinktionen 

mellan olika habitus. Han beskriver det som:   

[…] ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk 

väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och 

i extremfallet känslor (Bourdieu 1999 s. 11). 

Våldet känns inte fysiskt, men fyller mottagaren av en känsla av den inte hör hemma i det 

sociala sammanhanget. Det symboliska våldet kan aktualiseras då aktören rör sig inom 

gemenskap som präglas av ett annat habitus (ibid.). Det symboliska våldet kan till exempel ta 

form när den nyrike kommer in i den rika gemenskapen och inte alls känner sig hemma och 

                                                           
10 Fält kan förklaras på följande vis: Agenter med liknande förutsättningar kan antas utgöra ett fält. Inom varje 

fält finns givna värdesystem, strukturer och hierarkier. Ett fält kan antas vara en profession, där agenter som 

delar samma profession också delar liknande värderingar, kunskap och ekonomiska förutsättningar. 
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inte vet hur den ska röra- eller föra sig i det nya sammanhanget, eller då medelklassparet 

hamnar fel på semestern och tvingas vandra runt i slumkvarteren. Känslan torde vara 

densamma, känslan av att inte höra dit. 

3.4 Respektabilitet 

I sin klassanalys av arbetarklassens kvinnor och deras strävan att nå upprättelse i sin 

kvinnlighet visar den brittiske sociologen Beverly Skeggs (2000) hur kvinnorna anammar 

olika strategier för att tillskansa sig medelklassens respekt. I likhet med Bourdieu utgår Skeggs 

från olika kapitalformer och kapitalets rörelser i det sociala rummet. Skeggs fokuserar främst 

på kapitalets möjlighet att omsättas, det vill säga möjlighet att brukas och omvandlas till andra 

kapitalformer. Även begreppsapparaten liknar Bourdieus, där Skeggs talar i termer av 

respektabilitet istället för habitus.  

  Respektabiliteten är något som präglar vår livsvärld, det styr vårt sätt att prata och hur 

vi för oss i det sociala rummet (Skeggs, 2000). Respektabiliteten påverkar hur vi beter oss, 

vem vi är, vem vi umgås med och hur vi klassificerar oss själva och andra. Respektabiliteten 

identifierar den differentieringsprocess som bottnar i medelklassens strävan att distansera sig 

från arbetarklassen och bottnar i arbetarklassens strävan att åtnjuta samma privilegier som 

medelklassen. Detta utan att kanske helt omfamna allt som hör medelklassen till. Istället 

strävar arbetarklassen efter att bli uppfattad som respektabel. Denna strävan ses som 

arbetarklassen som nödvändig i ett samhälle där medelklassen söker framställa arbetarklassen 

som avvikande och/eller farlig. För att uppnå respektabilitet använder sig arbetarklassen av 

diverse strategier för att simulera en annan klasstillhörighet och dissimulera sin egen klass 

genom att försöka anamma medelklassens beteendemönster i det sociala rummet. 

Dissimuleringen kräver att aktörerna tar avstånd från arbetarklasstypiskt beteende och aktivt 

försöker efterlikna medelklassen vilket ibland kräver en viss grad av skådespel, så kallad 

performativitet (ibid.).  

3.5 Moralisk differentiering 

Begreppet moralisk differentiering myntades av den tyske sociologen Norbert Elias och syftar 

till en socialt konstruerad moralisk hierarki (Elias & Scotson, 1999). Denna typ av hierarki 

syftar till att vidmakthålla en befintlig struktur och en differentiering mellan de etablerade och 

de uteslutna. Differentieringen blir också stämplande då den tenderar att tillskriva ut-gruppen 

dåliga egenskaper, baserade på de värsta egenskaperna som uppvisas i gruppen. Dessa 

egenskaper tas som självklara och internaliseras av hela gruppen. På samma sätt fungerar det 

i den etablerade gruppen, men där tycks det värde som är mest respektabelt bli det 

representativa för hela gruppen (ibid.). På detta sätt blir distinktionen mellan de etablerade 

och de uteslutna än mer påtaglig då majoriteten representeras av sina bästa egenskaper och 

minoriteten blir representerad av sina sämsta. Rent konkret innebär den moraliska 

differentieringen att om en etablerad gör en moralisk klandervärd gärning kommer detta att 

överskuggas av en annan etablerads klanderfria gärning som blir representativ för gruppen. 

På samma sätt men motsatt utfall fungerar det om en outsider gör en klanderfri gärning, då 

kommer denna att överskuggas av en annan persons klandervärda gärning som blir 

representativ för gruppen (ibid.).  
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3.6 Territoriellt stigma 

Stigma är ett begrepp som myntats av den kanadensiske sociologen Erving Goffman (2011) 

och syftar till något som av majoritetssamhället anses vara avvikande eller oönskat något som 

leder till att individen eller gruppen som bär på stigmat blir socialt degraderad. Goffman lyfter 

fram tre stigmatiseringstyper; fysiskt handikapp, karaktäristiska fläckar och tribala stigman 

såsom hudfärg, religion, nationalitet (ibid.).   

  Den franske sociologen Loïc Wacquant (2008) påpekar emellertid att dessa borde 

kompletteras med en fjärde stigmatiseringstyp, territoriellt stigma. Det territoriella stigmat 

syftar till fysiska områden som majoritetssamhället anser vara avvikande eller oönskade. Den 

symboliska länken mellan fattigdom, invandrare, kriminalitet och platser utgör grunden för 

denna stigmatisering.  

[Youths] in the ethnically mixed areas of urban Europe, with their white neighbours - and from 

the ambient ethnoracial or ethnonational enmity: they must also bear the weight of public scorn 

that is now everywhere attached to living in locales widely labelled as `no-go areas´ (Wacquant 

2008, s. 29). 

Det territoriella stigmat upprätthåller ett ömsesidigt undvikande mellan majoritetssamhället 

och området som bär på stigmat. Detta genom aktiva processer av social fission och misstro 

mellan aktörerna i de olika områdena (ibid.). Stigmatiseringen bygger på majoritetssamhällets 

etablerande av generaliserade egenskaper som typiska för det stigmatiserade området, något 

som gör det svårt för medborgana att distansera sig från den kollektiva bilden. Aktörerna som 

bär på stigmat får emellertid svårt att undfly de attityder och föreställningar som präglar 

området, och tvingas istället internalisera dessa bilder (Johansson & Hammarén, 2010). 

Aktörerna i det territoriala området försöker därför dölja sitt stigma genom att hävda en annan 

tillhörighet.  

Similarly, inhabitants […] deny belonging to the microsociety of the neighbourhood and strive to 

distance themselves from a place and population that they know are universally sullied, and of 

which the media and certain scholarly discourse never stop giving a debased image (Wacquant, 

2007 s. 68).  

Den territoriella stigmatiseringen gör att invånarna inte gärna identifierar sig med 

bostadsområdet, något som kan leda till bristande tillhörighet och identitetsförvirring. Den 

negativa områdesdiskursen är alltså ett resultat av den territoriella stigmatiseringen, samtidigt 

som aktörerna i området bibehåller diskursen genom deras ovilja att signalera sin tillhörighet 

till området (Wacquant, 2007).  

3.7 Identitet 

Identitetsbegreppet är mångtydigt och kan användas på flera olika sätt. De identitetsbegrepp 

som presenteras i det här kapitlet är dels den sociala identiteten det vill säga den grupp/ 

gemenskap eller förebilder individen relaterar sig till. Men även den personliga identiteten, 

det vill säga hur individen skiljer sig från andra individer i samma grupp.  
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3.7.1 Förortsidentitet 

När vi talar om invandrare talar vi om problem, det skriver Trondman (2006) som studerat 

hur begreppet invandrade har kommit att bli en myt för problem11. Invandrare som inte tycks 

förknippas med problem avfärdas som ”inte riktiga invandrare”. På samma sätt tycks förorten 

ha blivit en diskursiv myt för problem, vi pratar inte om förorten som en plats där vissa 

problem förekommer, vi pratar om förorten som ett problem.  

 Identiteten har länge setts som en enhetlig och statisk position som inte är föränderlig 

utan linjär eller något som erövras. En syn som är sprungen från utvecklingspsykologin och 

teoretiker såsom Eriksson (1995) och Mahler (1975). Idag finns det emellertid en 

konkurrerande syn som ser identiteten som mer flytande och obestämd. Denna syn är sprungen 

ur sociologin och socialpsykologin och delas av teoretiker så som Hall (1992), Bauman (2004) 

och Giddens (2009). Identiteten ses då som något som är i ständig förändring och konstrueras 

genom interagerande med individens omgivning. Aktören kan också antas ha fler identiteter 

som selektivt kan växla beroende på den kontext inom vilken aktören rör sig (Hall, 1992, 

Bauman, 2004). Identiteten används som ett instrument för att kunna smälta in i en social 

kontext. Aktören relevantgör sin identitet12 (Engblom, 2004). Relevantgörandet av identiteten 

innebär att individen kan anamma kontextuella identiteter. I ett visst sammanhang kan 

exempelvis en individ som flyttat från Finland för att bosätta sig i Sverige relevantgöra sig 

som svensk, i andra miljöer som finsk och i ytterligare en miljö som invandrare (ibid.). 

  Det globala samhället har också öppnat upp för en vidare perception när identiteten 

skapas och ungdomar idag tillåts anamma värden och attribut från andra kretsar än deras 

absoluta närhet (Sernhede, 2009). Ungdomarna behöver således inte nödvändigtvis gå i sina 

förfäders fotspår. Förorten är en kulturell och etnisk samlingsplats där många varken delar 

språk, historia eller kunskaper med sina grannar. Detta resulterar i att gemenskapen med familj 

och vänner som delar kulturell och etnisk bakgrund extra viktig (ibid.). Den otydliga 

förortsidentiteten kan också leda till en skärning mellan ungdomar och vuxna. För i skolan 

och på fritidsgården umgås och arbetar barn och ungdomar över kulturella och etniska gränser. 

Ungdomarna skapar sig fritidsintressen som bryter de gränser och den interna segregering som 

finns i området. En utveckling som de vuxna inte alltid kan följa med i då de inte delar samma 

arenor för utbyte (ibid.).  

3.7.2 Identitetsbegreppet 

Identitet kan beskrivas som människans källa till erfarenhet och mening och är således nära 

sammankopplat med människans handlande och tänkande (Castells, 1997). 

Identitetsskapandet sker genom en process där individen internaliserar byggstenar från sin 

grupps historia, geografi, religion, biologi, kollektiva minnen, personliga fantasier samt från 

                                                           
11 Inom diskursiva sammanhang talas det om myter som ord eller uttryck som fyllts med en annan betydelse än 

den initiala. När signifikanten (ordet) och signifikatet (idén) inte korrelerar med varandra. Som tillexempel i 

detta fall med invandrarbegreppet där signifikanten ”invandrare” syftar till personer som migrerat från ett land 

till ett annat, men där signifikatet idag också kommit att innebära problem. Signifikanten invandrare har blivit 

signifikatet problem. Ordet har blivit en myt för något annat.   

12 Begreppet relevantgörande av identitet och rollidentitet av Ashforth (2001) och syftar båda till anpassningen 

av identiteten för att passa in i omgivningen. Ashforth ser dock rollidentiterna som fasta identiteter individen 

anammar i sociala sammanhang kopplat till dennes roll i det specifika sammanhanget, medan relevantgörande 

av identiteten är mer flytande där individen kan relevantgöra flera identiteter i ett och samma interaktion.  
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sociala institutioner och maktapparater (ibid). Vilka värden som överordnas/ underordnas 

styrs av individen, men är av ständig påverkan av den sociala och kulturella kontext inom 

vilken hon befinner sig i. I vissa samhällen har religion en överordnad del i den sociala 

identiteten, något som kommer att påverka individen även i hennes personliga identitet, i andra 

samhällen åberopas andra byggstenar. Identiteterna påverkas alltså av dominerande 

institutioner, men de behöver inte nödvändigtvis internaliseras (ibid.)  

  Den enskilde individens identitet är nära förbunden med maktförhållanden och 

ekonomiska förutsättningar. Hammarén och Johansson (2007) skriver att klasstillhörighet är 

en av de avgörande identitetsskapande institutionerna. Klasstillhörigheten präglar aktörens 

självuppfattning och andras uppfattning av aktören.   

  Vi är beroende av andras erkännande. Därför är det sätt andra i vår omgivning möter oss 

på avgörande för vår identitet och vår självmedvetenhet. Vår identitet når helt enkelt 

legitimitet genom andra, hur de agerar gentemot oss. Vi står i en ömsesidig beroendeställning 

till andra vilket medför att det sätt på vilket vi ser på andra är beroende av hur vi tror andra 

ser på oss. Då vi är beroende av andras erkännande tycks vi sträva efter att göra erkännandet 

enklare genom att objektifiera oss själva. Objektifieringen gör vi genom att placera in oss 

själva i vissa karaktäristika eller kategorier. Vi påpekar ”jag gillar det där” eller utbrister ”det 

där är så typiskt mig!” för att få andra att acceptera vår jag-bild (Sarup, 1993). Vi tar också 

till andra markörer i vårt identitetsskapande - vi klär oss på ett visst sätt, vi talar på ett visst 

sätt, vi konsumerar på ett visst sätt (Hammarén & Johansson, 2007).   

 Bourdieu (1999) talar sällan explicit om identitetsskapande, istället refererar han till 

skapandet av subjektet som i det här fallet är den person som genomgår identitetsprocessen. 

Subjektet skapas i dess närmiljö och formas av de handlings- och tankemönster som florerar 

inom det fält subjektet rör sig i. Förutsättningarna i det specifika fältet ligger till grund för 

subjektets habitus.   

 Identiteten skapas i det sociala fältet (Gustafson, 2006). Gustafson har studerat barns 

identitetsskapande i geografiska miljöer. Hennes resultat tyder på att barn skapar sin identitet 

utifrån sin närmiljös förutsättningar. Barnen tillskriver sig själva och andra vissa egenskaper 

och attribut utifrån var de är lokaliserade.   

Identiteter konstrueras i interaktion med platser, och i denna process konstrueras även platserna. 

När barnen i identitetsarbetet använder olika platser handlar det mycket om var de själva och deras 

kamrater brukar vara, men det handlar också om var andra befinner sig, vilket i sin tur innebär att 

man själv kanske söker upp eller undviker dessa platser. Detta hör samman med att identitetsarbete 

i stor utsträckning handlar om att skapa olika ”vi” och att dessa vi konstrueras i relation till andra. 

I skapandet av ”vi och dom” sker därmed även ett gränsarbete, i form av en process där barnen i 

sitt identitetsarbete både skapar och upprätthåller gränser mellan olika grupper, mellan vi och dom 

(Gustafson, 2006, s. 155).  

Hur vi konstruerar vår bild av ett område sker genom en internalisering av narrativ om ett 

område. I avhandlingen ”Class, Place and Identity in a Satellite Town” studerar Elias Le 

Grand (2010) identitetsskapandet hos vita arbetarklassungdomar i en Londonförort.  Han 

påvisar att ungdomarna etablerade sin identitet utifrån hur de uppfattar sin närmiljö. De 

rumsliga förutsättningarna påverkar individen i hans eller hennes själv- och 

omvärldsuppfattning. Marback (et al., 1998) har studerat hur narrativ om en plats påverkar 

vår bild av densamma: 
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When you hear or read about a particular city, almost automatically you draw upon what you have 

previously heard or read about that city to judge what you are hearing or reading now (Marback et 

al., 1998, s. 3). 

Det innebär att vi bär på kollektiva bilder av platser oaktat om vi själva har besökt dem eller 

ej. Det är i de kollektiva berättelserna våra uppfattningar om ett område skapas. De kollektiva 

uppfattningar och bilder som skapas genom språket är ofta mer lättillgängliga än de bilder 

som erbjuds om en person själv besöker en viss plats. Det beror på att de redan är tolkade och 

kategoriserade och förmedlas inom ramen för dessa tolkningar och kategoriseringar. De 

kollektiva bilderna och de narrativ som ligger till grund för dem kommer att utgöra området, 

att bli platsen själv (Skeggs et al., 2004).   

  Identiteten torde alltså ta form i ett nät av kollektiva representationer (Baianstovu, 

2012). En ungdom som växer upp i ett välbärgat område tillskrivs vissa egenskaper samtidigt 

som en ungdom som växer upp i ett socialt utsatt område tillskrivs andra. Däri skapas en 

dikotomi mellan områdena och dess invånare, en dikotomi som bottnar i aktörernas olika 

habitus något som försvårar förståelsen för ”den Andre”. Den bristande förståelsen för den 

Andre leder till att vi istället internaliserar redan bearbetade narrativ om henne.   

 Habitus ger uttryck för denna distinktion. Det är i mötet med ”den Andre” habitus blir 

skenbart. Inom det trygga fältet ifrågasätts sällan dessa dispositioner. Inom fältet råder en 

doxa, ett ordnat system av idéer. Ordet doxa kan förstås som en inom fältet given sanning, en 

kollektiv representation inom fältet. Begreppet kan sättas i relation till antonymen allodoxi 

som syftar till något som är svårt att säga eller tänka (Bourdieu, 1991). Vissa aktörer kommer 

dock att sträva efter att anamma de dispositioner som delas av ett fält med högre status för att 

tillskrivas ett högre mänskligt värde, för att bli respektabel.   

3.7.3 Identitetstyper 

Castells (1997) beskriver tre identitetsformer som individer kan förhålla sig till de 

samhälleliga institutionerna på. Den första identitetstypen är den legitimerande identiteten 

som rationaliserar den strukturella maktapparaten. Denna identitetstyp legitimerar och 

upprätthåller de värden som de dominerande samhällsinstitutionerna upprättat. 

  Den andra identitetstypen är motstånds-identiteten som betecknar en position i 

opposition mot samhällets strukturella dominanser (ibid.). Motståndsidentiteten anammas av 

individer och grupper som inte följer maktens logik och därmed förtrycks, stigmatiseras 

och/eller diskrimineras. Identitetstypen förekommer hos personer som definieras starkt av 

antingen historia, geografi eller biologi. Ett exempel på en motståndsidentitet är etnisk 

nationalism som växt fram ur främlingskap i motstånd mot ekonomiskt, socialt och/eller 

politiskt utanförskap.  

Religiös fundamentalism, territoriell gemenskap, nationalistisk självhävdelse eller till och med 

självförnedringens stolthet, som vänder på den förtryckande diskursens termer (queer-kulturen hos 

vissa strömningar inom gayrörelsen kan vare ett exempel) är alla uttryck för vad jag kallar de 

utstöttas utstötning av utstötarna (Castells, 1997, s. 23).  

Att ta till sig maktens språk och göra det till sitt eget, eller att bygga sin identitet med hjälp av 

de förtryckande institutionernas termer kan förinta det förtryckande värdet av diskursen och 

ersätta det med ett annat värde. Å andra sidan bidrar det till att stärka dikotomin mellan 

individen och samhället (Castells, 1997).  
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 Den tredje identitetstypen är projektidentiteten. Den betecknar när aktörer skapar en ny 

identitet som omdefinierar aktörens position i samhället i syfte att även nå en förändring av 

hela samhällsstrukturen. Projektidentiteten bottnar i en strävan att ge den personliga 

identiteten en ny status och en annan samhällelig respons. Projektidentiteten tar sig i uttryck i 

kölvattnet av ett samhälleligt förtryck och mynnar ut i en kamp om samhällsförändring. Ett 

exempel på denna typ av identitet är personer som definieras starkt enligt feminism-ideologin 

som utmanar den tankevärld som samhället historiskt byggts kring genom att överskrida den 

traditionella kvinnoidentitetens ramar och utmana de patriarkala samhällsstrukturerna (ibid.). 

 

3.8 Sammanfattning  

I avsnittet berörs begreppet kollektiva representationer som närmast kan liknas vid 

samstämmiga föreställningar eller tankar kring ett specifikt fenomen (Durkheim, 1995). Även 

begreppet habitus förklaras. Habitus kan liknas vid sociala strukturer som styr sociala 

handlingar (Bourdieu, 1999). De kollektiva representationerna samspelar därför med habitus 

där representationerna styr tänkandet och föreställningarna kring fenomen och där habitus styr 

handlandet utifrån representationerna. Det kan tänkas finnas flera motstridiga representationer 

om ett och samma fenomen. Den som styr över definitionen av fenomenet är aktörerna med 

störst kapital. Aktörerna med högst kapital kan ogilla andras habitus och vad som anses som 

moraliskt och omoraliskt, legitimt och illegitimt. Aktörerna med lägre kapital kan dock träda 

samman för att ackumulera kapital och således skapa egna representationer (Durkheim, 1995; 

Bourdieu, 1999).  

Exempel:  

Den kollektiva bilden på 1500-talet präglades av en geocentrisk syn på universum där alla planeter 

kretsade kring jorden. En bild som upprätthölls inte minst av det ekonomiska och objektifierade 

kulturella kapitalet (kyrkan). En ny konkurrerande representation växer dock fram hos vissa 

vetenskapsmän som hävdar att universum istället är heliocentriskt där jorden och övriga planeter 

kretsar kring solen. En bild som stöter på motstånd hos kyrkan som söker ogilla 

vetenskapsmännens kulturella kunskapskapital. Detta genom att fängsla en av företrädarna 

(Galileo Galilei). Genom historien har fler och fler vetenskapsmän blivit övertygade om den 

heliocentriska världsbilden och det kulturella kapitalet har nått symboliskt värde och den 

kollektiva representationen om fenomenet har förändrats (även om det fortfarande finns de som 

ser universum som geocentriskt) (Nilsson, 2018a; 2018b.).  

Ett annat begrepp som förklarats är respektabilitet som syftar till den differentieringsprocess 

som bottnar i medelklassens strävan att distansera sig från arbetarklassen och arbetarklassens 

strävan att åtnjuta samma privilegier som medelklassen (Skeggs, 2000). Ytterligare ett 

begrepp som förklarats är moralisk differentiering som syftar till in-gruppens förmåga att 

definiera ut-gruppen efter dess klandervärdiga gärningar samtidigt som den definieras sig 

själv utifrån dess klanderfria gärningar, något som skapar en distinktion där ut-gruppen ses 

som moraliskt avvikande (ibid.).   

  Territoriellt stigma förklarar de mekanismer som sker inom socialt utsatta områden som 

präglas av ett ömsesidigt undvikande mellan majoritetssamhället och området som bär på 

stigmat. Undvikandet bygger på processer av social fission och misstro mellan aktörerna i de 

olika områdena (Wacquant, 2008). Det territoriella stigmat syftar också, i likhet moralisk 

differentiering på att generalisera egenskaper som typiska för området (ibid.).   
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  Identitetsbegreppet syftar till den process där individen internaliserar byggstenar från 

sin grupps historia, geografi, religion, biologi, kollektiva minnen, personliga fantasier samt 

från sociala institutioner och maktapparater (Castells, 1999). Identiteten tar form i ett nät av 

kollektiva representationer och präglas av aktörens habitus. Identiteten skapas i individens 

närmiljö och formas av de handlings- och tankemönster som florerar inom det fält individen 

rör sig i (Sarup, 1993). Förutsättningarna i det specifika fältet ligger till grund för subjektets 

habitus (Bourdieu, 1999). Identiteten används som ett instrument för att kunna smälta in i en 

social kontext. Aktören kan relevantgöra sin identitet för att nå legitimitet i olika sammanhang 

(Engblom, 2004).  

 

4. Metod 

”När någon upplyst mig om den geografiska utbredningen av F (socialt fenomen) eller orsaken 

till F, kan jag fortfarande fråga mig: Men vad betyder F?” (Asplund, 1977, s. 11). Så inleder 

sociologen Johan Asplund sin bok ”Om undran inför samhället”, men vad kan han antas mena 

med det?  

  Den geografiska utbredningen av sociala fenomen och orsaken till dessa är vanliga 

frågor som söks svar på i kvantitativa studier där exempelvis kriminalitet, skolresultat eller 

sysselsättning undersöks geografiskt, och där man genom hypotetiska experiment kan söka 

svar på hur olika variabler förhåller sig till varandra och vad som orsakar de fenomen som vi 

intresserar oss för. Men vad F (de sociala fenomenen) betyder för de berörda är en fråga som 

den kvantitativa forskningsdisciplinen inte intresserar sig för. Det kvalitativa arbetssättet 

eftersträvar däremot att karaktärisera och gestalta F, och syftar ofta till att ge fenomenet 

innehåll och mening, snarare än att ge svar på den blotta utbredningen13 av det.  

4.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling  

Syftet med den här studien är att undersöka identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp 

i ett ”särskilt utsatt område” och platsens betydelse för identitetsskapandet. Syftet är också att 

undersöka hur ungdomarna upplever att samhällets kollektiva representationer av området 

påverkar deras sociala identitet. Nedan redogörs för studiens metodologiska och vetenskapliga 

utgångspunkter. Här förs resonemang om urvalsprocessen och intervjuförfarandet samt 

förhållningssätt till kravet på generaliserbarhet och validitet. Det förs också ett resonemang 

kring etiska principer och min subjektsposition.  

4.1.1 Urval 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer som skett med ungdomar i 16–2014 åldern 

som växt upp i Vivalla. Studiens urval är ett så kallat lämplighetsurval vilket innebär att 

                                                           
13 Även kvalitativa studier söker dock svar på orsaker till sociala fenomen. 

14 Åldersavgränsningen är en svår gräns då det inte finns någon generell ålder som är extra gynnsam för att mäta 

identitet, detta då identiteten är flytande och i ständig förändring. Denna studie söker emellertid svar på hur 

ungdomar uppfattar sin identitet. Ungdom definieras här som perioden efter puberteten, men innan vuxenlivet, 

alltså den period där personen genomgår såväl fysiska, psykologiska som sociala förändringar inför vuxenlivet. 

 



24. 
 

respondenterna väljs utifrån vissa kriterier såsom ålder, kön, befattning, bosättning och 

liknande (Silverman, 2010). Kriterierna som styr urvalet är ålder (16–20), bosättning (uppväxt 

i Vivalla), kön (båda kön). Lämplighetsurvalet är gynnsamt för den här typen av studie då det 

möjliggör en tematisk spridning hos respondenterna. Det finns en ambition att finna personer 

med olika bakgrund, olika kön och olika livsval, detta för att få en bredare bild av 

identitetsskapandet i området.  Detta innebär dock inte att studien uppfyller något mått av 

empirisk mättnad. Det kommer finnas historier och livsöden som skiljer sig från de narrativ 

som framställs här. Även om studien inte uppfyller kraven för teoretisk mättnad utan utgår 

från ansatsen att narrativen är en del av en verklighetsskapande institution (Silverman, 2010). 

Detta då representationerna som ges uttryck i narrativen skapas och bibehålls för att vi tror på 

dem. Representationerna är således verkliga så länge vi väljer att tro dem och organisera vårt 

liv efter dem.  

  Lämplighetsurvalet är ett så kallat icke-sannolikhetsurval vilket innebär att de inte är 

baserat på slumpmässigt utvalda respondenter som utgör ett generaliserande underlag för en 

hel population. Detta är dock inte synonymt för att denna studies resultat inte går att applicera 

på en bredare population.   

   För att nå respondenterna då populationen är tämligen svårnådd har jag använt mig av 

två så kallade ”grindöppnare” som är verksamma och vida igenkända i området. 

Grindöppnarna är införstådda i studien syfte, och förser mig med respondenter de tror är 

gynnsamma för att få ett så brett och djupt spektra av svar som möjligt. Grindöppnarna har 

varit en förutsättning, inte minst för att bygga den tillit som krävs för att kunna genomföra 

intervjuerna. Samtliga intervjuer har ägt rum mellan 15 november och 15 december 2017.  

4.1.2 Empiriskt material  

Denna studie bygger på 7 semistrukturerade intervjuer där två killar och fem tjejer utgör 

respondenterna. Intervjuerna är utformade med en medelhög grad av strukturering och låg 

grad av standardisering, något som innebär att intervjuerna följer en bestämd struktur som 

dock öppnar upp för uppföljningsfrågor då svaren ibland tenderar att vara knapphändiga. 

Frågorna är i regel öppna, men vissa slutna frågor kan ställas i syfte att precisera svaren.  

4.1.3 Intervjuförfarande  

Intervjuerna är uppdelade i teman för att ringa in ungdomarnas identitetsskapande mönster 

och rör frågor om skolan, familjen, området, media, objektifiering och tillhörighet. 

Intervjuguiden har också efter första och andra intervjun genomgått vissa förändringar då jag 

märkte att vissa frågor var svåra att svara på och att vissa frågor endast besvarades ytligt och 

därför behövde kompletteras med mer djupgående frågor, dessa problem uppenbarades inte i 

mina två pilotintervjuer, något som kan bero på att respondenterna i pilotintervjuerna tyvärr 

var något äldre än studiens urval. Samtliga intervjuer har tagit mellan 20 och 50 minuter, med 

ett genomsnitt på något över 35 minuter.  

                                                           
Den benämnda perioden skiftar från individ till individ. Avgränsningen 16–20 år baseras på åldern personer är 

berättigade att gå i gymnasieskola.  
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4.2 Analysförfarande - en tvådimensionell analys  

Vid kvalitativa studier av identitetsskapande används oftast antingen en diskursiv analytisk 

ansats eller en tematisk och teoretiskt vägledd ansats. Vid en diskursiv ansats ses identiteten 

som något som konstrueras genom så kallade ekvivalenskedjor. I dessa kedjor knyts tecken 

ihop till kedjor som skapar aktörens jagbild (Winther Jörgensen & Philips 2000). Syftet med 

de identitetsundersökande diskursanalyserna är att blottlägga processer där tecknens betydelse 

fastläggs och undersöka betydelsefixeringar som blivit så institutionaliserade och 

oreflekterade att de uppfattas som naturliga (ibid.).  Fokus i en diskursiv analys är primärt inte 

att analysera vad som sägs utan snarare hur det sägs, samt vad som inte sägs. En 

meningstolkningsanalys syftar till att bryta ned och kategorisera empirin och ställa den i 

relation till teori. Dessa rör oftast narrativ som om exempelvis nationell tillhörighet, 

självuppfattning eller konsumtionsmönster ordnas i kategorier och analyseras med hjälp av 

relevant teori (Langemar, 2008). I en meningstolkningsanalys ligger fokus på vad som sägs, 

snarare än hur det sägs.   

  För att kunna besvara studiens syfte kommer jag att använda mig av både en diskursiv 

ansats och en meningstolkningsanalys, detta i syfte att få ut mer av narrativen då jag både 

kommer att fokusera på vad som sägs men också på hur det sägs. Något som är positivt då det 

diskursivt blottlägger de kollektiva representationer som framkommer i narrativen, men som 

också ger möjlighet att teoretiskt förstå representationerna och varför de förekommer. Den 

diskursiva praktiken blottlägger också förhandlandet av ungdomarnas identitet, det vill säga 

vad som i narrativen fokuserar till att befästa sanningar och signaler av tillhörighet och icke-

tillhörighet. Den meningstolkande analysen skänker teoretisk förståelse för förutsättningarna 

för förhandlandet (Langemar, 2008; Winther Jörgensen & Philips, 2000).   

  Den meningstolkande analysen är av tematisk karaktär och syftar till att bryta ned och 

kategorisera empirin. Den tematiska analysen är abduktiv det vill säga såväl deduktiv som 

induktiv. Att studien är deduktiv innebär att studien redan har förutbestämda teman som ligger 

till grund för intervjuguiden, vilket innebär att studiens teman är sprungna ur befintliga teorier 

och forskning. Den är också induktiv, vilket innebär att teman också kan uppkomma i takt 

med att materialet analyseras. Dessa teman kopplas sedan samman med relevant teori 

(Danermark et al. 2003).  

 Diskursmetoden syftar till att analysera språkliga uttryck som framkommer i empirin. 

Syftet med detta är att identifiera vilka sanningar som ger sig uttryck i narrativen samt 

undersöka hur ”den Andre” porträtteras och vilka språkliga uttryck som får utrymme 

alternativt inte får utrymme. Det är alltså inte i studiens primära syfte att analysera den 

förortsslang som är vanliga studieobjekt i lingvistiska sammanhang. Även om förortsslangen 

också hade varit av intresse att studera då det ger uttryck för social tillhörighet (Kotsinas, 

2005; Evaldsson, 2001).  

4.2.1 Diskursanalys 

Det är genom språket människan varseblir världen. Språket påverkar människan i hur hon 

tänker om världen, och sig själv i relation till världen. Språket är den grundläggande sociala 

institutionen då det konstituerar fakta. En institution som ger mening åt andra sociala 

institutioner (Searle, 1997).  
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Språket [är] den grundläggande sociala institutionen i den meningen att alla andra sociala 

institutioner förutsätter språket, men språket förutsätter inte de andra: man kan ha språk utan 

pengar och äktenskap, men inte det omvända (Searle, 1997, s. 73f).  

Foucault studerade språket i form av diskurser (Foucault, 1993). Foucault såg diskurserna som 

ett system av representationer. Diskurs kan ses som samstämmiga utsagor rörande ett specifikt 

fenomen och varje diskurs kan antas representera kontextuell kunskap om det specifika 

fenomenet. Foucault skriver att vi, genom att undersöka hur begrepp och ord skapas, sprids 

och fördelas kan urskilja vissa regelbundenheter (ibid). Dessa språkliga regelbundenheter 

väljer han att benämna diskursiva formationer (Hall et al., 2013). Det kan också antas finnas 

övergripande samhällsdiskurser, som är vedertagna för fler fält än ett. Diskursen kan därför 

liknas vid en ram inom vilken det är legitimt att utrycka sig på ett visst sätt om ett visst 

fenomen i en viss kontext. Enligt Foucault (2002) är en lika intressant del när vid 

undersökandet av diskurser blottläggandet av det som inte sägs, med andra ord de utsagor som 

utesluts och/eller begränsas av diskursen. Det kan alltså antas existera en dominerande 

diskurs, detta innebär dock inte att det finns en total enighet i förklaringen av fenomenet. Men 

den dominerande diskursen besitter makten att definiera och styra samtalsklimatet. 

Diskurserna kan således utgöra en inskränkning av vår språkliga kreativitet (Foucault, 2002; 

Nilsson, 2008). Diskurser ändras/raseras genom en diskursiv kamp (Fook, 2012). Denna kamp 

syftar till att de mindre diskurserna tar sig mer och mer utrymme för att senare bli allmänt 

accepterade och tagna för ”sanningar”15. Diskursiva förändringar torde därför närmast liknas 

vid paradigmatiska förändringar, där språket rörande ett specifikt fenomen ändras i takt med 

att samhället, vetenskapen och ideologier utvecklas (ibid.).  

[…] sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller totala. Betydelsen kan aldrig slutgiltigt 

fixeras vilket ger plats för ständig social strid om definitioner av samhälle och identitet […] 

diskursanalytikerns uppgift är att studera strävan att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31). 

Det finns ett tydligt samband mellan identitet och diskurs. Diskursen styr hur vi talar men 

också vad vi pratar om (Börjesson, 2003). Genom språket konstrueras vår sociala verklighet 

samtidigt som vi genom språket konstruerar oss själva. Språket tycks skilja sig åt hos olika 

samhällsklasser något som gör att diskurserna i hög grad också är förknippad med makt. 

Identitetsskapandet handlar lika mycket om att signalera tillhörighet som det handlar om att 

signalera icke-tillhörighet. Att distansera sig från andra är således en del i identitetsprocessen 

(ibid). 

 Språket består av signs (tecken). Dessa signs består av två delar; signifier och signified. 

Där signifier, närmast översatt ”de betecknande” (signifikanten) syftar till den text som 

producerats och där signified, närmast översatt ”det betecknade” (signifikatet) syftar till de 

associationer och mentala bilder vilka skriften framkallar. Slås dessa två delar ihop bildar de 

ett sign, eller tecken. Via associationer och mentala bilder fyller vi det betecknande med 

mening, utan mening är det bara krumelurer på ett papper (Storey, 2006).  

                                                           
15 Sanningar kommer häri användas, inte för att säga att något i någon objektiv mening är ”sant”, utan ses som 

försanthållande av fenomen inom ett eller flera fält. Sanningarna är således doxor som skapats inom fälten. Dessa 

doxor upplevs som ”sanna” inte för att de är empiriskt mätbara utan för att de är språkligt befästa, och där 

motsatsen är svår att hävda på grund av sociala repressalier. 
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4.2.2 Den diskursiva praktiken 

Syftet med en diskursanalys är att blottlägga de processer där tecknens betydelse fastläggs, 

samt att undersöka betydelsefixeringar som blivit så institutionaliserade och oreflekterade att 

de uppfattas som naturliga. Kampen om att fylla tecknet med mening sker inom de sociala 

fälten. Ett tecken kan således ha olika betydelse inom olika fält. Ett tecken med fast mening, 

en allmänt accepterad mening kallas för moment, ett tecken där det råder diskursiv kamp om 

begreppsdefinitionen kallas för element (Winther Jörgensen & Philips, 2000). I den här 

studien tillämpas diskursanalysen genom att identifiera två typer av diskursiva mönster. 

Diskurser som rör kontrastering och markering beskrivs nedan:   

Kontrastering 

Kontrastering syftar i diskursiva sammanhang till gränsdragningar mellan gemenskaper i syfte 

att signalera tillhörighet. Detta genom att använda sig av begrepp som etablerar en gemenskap 

genom att kontrastera den generiska (allmänna) kategorin av den Andre (dom). 

Kontrasteringen mellan vi och dom kan enligt Engblom (2004) bygga på exempelvis lokala 

kontextuella sammanhang så som beskrivningar av ”vi som handlar på Willys och dom som 

handlar på Ica”, och ”vi som såg på Skam” men de kan också bygga på allmänna kategorier 

såsom ”Vi invandrare”, ”Vi tjejer” eller ”Vi unga”. Dessa ”vi” bygger på generativa 

kategoriseringar som kön, ålder och etnicitet. Kategorierna bygger på att det också finns 

motpoler (invandrare och icke invandrare, tjejer och icke tjejer, unga och icke unga). 

Ambjörnsson (2004) har studerat konstruerandet av femininet. Hon skriver att syftet med 

kontrasteringen är att framställa motpolerna i ett negativt ljus, för att göra dessa 

identitetspositioner mindre attraktiva och således stärka den egna gemenskapen. Ambjörnsson 

skriver att självbilden konstitueras som resultat av föreställningar om tjejer och kvinnlighet 

(ibid.). Självbilden konstitueras alltså i samspel med det generiska ”dom”. Där tjejer som inte 

efterlever de föreställningar som förknippas med typiskt tjejiga attribut faller utanför 

definitionen. Dessa tjejer konstrueras av andra som okvinnliga tjejer. För att undersöka dessa 

generiska kategoriseringar kommer användningen av de deiktiska markörerna ”vi” och 

”dom” undersökas.   

 Vidare kommer jag också undersöka en annan typ av kontrastering, nämligen 

nyansering genom kontrastering som syftar till att nyansering av den egna gruppen sker 

genom kontrastering av den Andre. Negativa egenskaper som skulle kunna sammankopplas 

med gemenskapen tillskrivs den Andre i syfte att tillskriva den egna gemenskapen moraliskt 

värde. Ambjörnsson påvisar hur flickorna hon studerat tenderar att beskriva sig själva som 

normala i jämförelse med de moraliskt avvikande invandrartjejerna i skolan (ibid.). 

  

  Slutligen kommer också användning av extremfallsformuleringar, ECF, undersökas. 

Extremfallsformuleringar syftar till semantiska extrema16 uttryck såsom: alla, ingen, bästa, 

sämsta, absolut, väldigt osv. Begreppen används för att antingen rättfärdiga, ifrågasätta eller 

försvara ståndpunkter (Pomerantz, 1986). ECF är intressanta ur diskursiva sammanhang då de 

signalerar hur mycket kraft som läggs för att vidlägga en sanning.  

                                                           
16 Extrema i den meningen att de är överdrivna icke pålitliga beskrivningar av fenomen.  



28. 
 

They [extreme case formulations, ECF] have been linked to the fact-making use of “consensus 

formulations” in discursive psychology […] as well as to various ways of normalizing and 

pathologizing people’s actions and character […] ECFs can (a) display various kinds of 

“investment” on the part of the speaker (e.g., commitment, certainty, caring, determination, a 

critical or positive attitude, etc.) and (b) provide for a range of nonliteral, metaphoric uses 

(Edwards, 2000, s. 347f).  

Formuleringarna signalerar tillhörighet, även om de också kan signalera en dikotomi mellan 

gemenskaper.  

Markering 

Den andra kategorin har jag valt att kalla för markering. Även markering kan ses som en form 

av kontrastering men syftar häri i högre grad på markering av tillhörighet snarare än icke-

tillhörighet.  

  Begreppet ”Ju” kommer att studeras som ett redskap för att etablera kategorisering. Ju 

används i syfte att påtala en kongruens inom gemenskapen som ter sig självklar. Det är således 

en markör för delad kunskap och fungerar som en anslutning till en gemenskap (Anward, 

2005, s. 223). ”Men så är det ju”, ”Jag vet ju knappt inget om dom”.   

  Slutligen kommer också rättfärdigande av kategoriseringar så kallade accounts 

analyseras. Rättfärdigandet av kategoriseringarna syftar till omförhandlandet av negativt 

värderade handlingar eller åsikter (Buttny 1993). 

Talk designed to recast the pejorative significance of action, or one’s responsibility for it, and 

thereby transform others’ negative evaluation” (Buttny 1993, s. 1).  

Detta diskursiva instrument används för att legitimera gemenskapens handlingar genom 

motivering eller förklaring. Tillexempel genom formuleringar såsom: ”Jag gör det här därför 

att…”, ”Det är bara för att…”.  

4.2.3 Tematisk analys 

Studien följer en tematisk logik, den är dock inte strikt tematisk, då det finns ett brett spann 

av tolkningar i hur en sådan studie ska genomföras. Den tematiska analysen beskrivs som en 

matrisbaserad analysmetod som används i syfte att syntetisera data (Ritchie et al. 2003). Häri 

kommer den tematiska analysen användas som ett instrument för att kategorisera narrativ för 

att finna kongruens samt icke kongruens kring utsagor om särskilda fenomen.   

  Den tematiska analysmetoden används i syfte att kunna bearbeta de narrativ som 

framkommer i den intervjudata som samlas in (Langemar, 2008). När intervjumaterialet har 

transkriberats kommer data kategoriseras in i olika teoretiska grupper. Dessa grupper kan 

liknas vid teman som fylls av såväl empiri som teorier. Det kan tillexempel röra narrativ som 

rör nationell tillhörighet, dessa kommer följaktligen ordnas i en kategori för att kunna 

analyseras med hjälp av relevant teori om tillhörighet (ibid.).  

  Då intervjun är strukturerad i avsikt att kunna besvara studiens syfte, finns redan 

bestämda teman som rör respondenternas självuppfattning, objektifiering och tillhörighet som 

identitetsskapande markörer. Det skulle också kunna vara så att respondenterna betonar vikten 

av social status eller makt i deras identitetsskapande, då måste studien vara följsam och nya 

teman kan tillkomma som fylls med relevant teori (ibid.).  

 Narrativen bearbetas såväl lodrätt som vågrätt, detta innebär att intervjuerna initialt 

granskas enskilt där teman identifieras i varje enskild intervju (lodrät bearbetning). Sedan 
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granskas samtliga intervjuer tillsammans för att finna övergripande, gemensamma teman 

(vågrät bearbetning). 

4.2.4 Operationalisering av identitetsbegreppet 

Jag kommer att ta avstamp i vissa identitetsskapande faktorer och undersöka dessa. Då syftet 

rör identitetsskapandet i ett socialt utsatt område kommer operationaliseringen av begreppet 

identitet i viss mån kretsa kring identitetsbegreppet ur en geografisk mening. Centralt är dock 

att undersöka respondentens uppfattning om sig själv i relation till andra i respondentens 

direkta och indirekta närhet. För att göra detta delar jag in identitetsbegreppet i tre delar; 

självuppfattning, objektifiering och tillhörighet.  

Självuppfattning. En central del inom identitetsskapandet är subjektets förmåga att uppfatta 

sig själv. Självmedvetenhet syftar till när subjektet och objektet är identiska, när vår 

uppfattning om oss själva stämmer överens med vårt jag.  För att undersöka ungdomarnas 

självuppfattning ställs frågor såsom; Hur tror du personer som känner dig väl hade beskrivit 

dig? Hur tror du andra personer som inte känner dig väl hade beskrivit dig? Är andras bild av 

dig något du funderar på? Hur, varför? Hur skulle du vilja att personer i din omgivning ska 

uppfatta dig? och ”Upplever du att Vivalla är en del av din identitet/ ditt jag? Upplever du att 

Örebro som helhet är en del av din identitet/ ditt jag?”  

Objektifiering. En annan central del inom identitetsskapandet är subjektets objektifierings-

process, det vill säga ställningstaganden, språkbruk, klädsel osv. För att göra detta begripligt 

i intervjun kommer jag att använda mig av begreppet status, då det är ett känt begrepp som 

syftar till att fånga in de attribut som är eftertraktade hos respondenten. Detta genom frågor 

såsom; ”Vad innebär status för dig? Vad gör du för att få status? Skiljer sig status åt om man 

är tjej respektive kille? Om ja, på vilket sätt?  Jag kommer också söka utröna 

ställningstaganden och attityder som respondenten kan identifiera sig med men också ta 

avstånd från, detta genom frågor såsom; ”Vem är du?” och ”Finns det 

omständigheter/händelser som pågår i Vivalla som du vill vara delaktig i respektive ta avstånd 

ifrån?”.   

Tillhörighet. En tredje central del inom identitetsbegreppet rör de byggstenar Castells talar 

om; geografisk, biologisk och ekonomisk tillhörighet. Här söker jag svar på respondentens 

upplevelse av sammanhang, detta genom frågor såsom; Vem är du? Vilken nationalitet eller 

etnisk grupp upplever du dig att tillhöra? Vad är svenskt respektive utländsk för dig? Hur är 

det för dig att växa upp i Vivalla? Vad tycker du symboliserar Vivalla? Finns det något som 

är ”typiskt Vivalla”? och ”Hur upplever du Vivalla och dess invånare? Frågorna är 

semistrukturerade och går ut på att först få en bred bild av respondentens tillhörighet för att 

sedan undersöka förhållandet till Sverige i allmänhet och Örebro, Vivalla i synnerhet. 

4.3 Studiens ontologi  

Studien vilar på den teoretiska utgångspunkten att samhälleliga strukturer upprättas och 

vidmakthålls genom kollektiva representationer. Verkligheten ligger i representationerna. De 

kollektiva representationerna skapas och bibehålls för att vi tror på dem och organiserar vårt 

liv efter dem (Durkheim, 1995; Baianstovu, 2012). Vår bild är därför subjektiv och ligger i 

representationerna. Att verkligheten är subjektiv innebär att det inte finns någon total kunskap. 
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Detta innebär dock inte att det inte kan finnas en objektiv sanning, även om denna sanning är 

omöjlig att nå. Det går dock att nå en bredare representation och acceptans om ett fenomen. 

Kunskapen om fenomenet kan alltså vara mer eller mindre kollektivt accepterad. Vilka 

kunskaper som når legitimitet beror på vilka aktörer som förespråkar sanningen. Aktörernas 

kapital (ekonomiskt, socialt, kulturellt eller symboliskt) är avgörande för om andra aktörer ska 

internalisera och acceptera kunskapen (Durkheim, 1995; Bourdieu, 1999).  

  Representationerna styrs av sociala strukturer som i sin tur formar vårt habitus 

(Bourdieu, 1999). Representationerna avgör således vad som anses legitimt eller illegitimt, 

vad som är naturligt eller onaturligt, vad som anses normalt eller avvikande, moraliskt riktigt 

eller oriktigt och vad som är eftersträvansvärt eller inte. Utifrån representationerna kreeras 

likformiga system som består av dispositioner för tänkande, handlande och perception hos 

aktören.   

  Representationerna förutsätter ett språk. Utan språk kan representationer varken skapas 

eller upprätthållas. Mänskliga interaktioner bygger på språket eller avsaknad av det. Genom 

språket varseblir människan världen. Språket är den grundläggande sociala institution då det 

konstituerar fakta. En institution som ger mening åt andra sociala institutioner (Searle, 1997).  

  Genom representationer skapas också identiteten (Bauman, 2004; Durkheim, 1995; 

Hall, 1992; Sarup 1993). Identiteten skapas utifrån det vi tror på. Det vi tror på om oss själva, 

om andra, om vår omgivning och om vår beskaffenhet. En stor del av den vi är därför redan 

bearbetade representationer. Vi är beroende av andras erkännande för att identiteten ska nå 

legitimitet, hur vi uppfattas och hur vi uppfattar andra beror på samhälleliga makthierarkier. 

Den bild av oss som vi vill reflektera till samhället kan antingen godkännas eller förkastas. 

Vår identitet kan dock bli accepterad i vissa grupper och sammanhang men förkastad inom 

andra. En identitet är därför mångtydig och flytande och kan bli accepterad eller förkastad 

beroende på vilka karaktäristika den gör anspråk på (ibid.).   

4.4 Generaliserbarhet 

All vetenskap bör ha generaliserande anspråk (Danermark et al., 2003). Att studien är 

generaliserbar behöver dock inte betyda att den är replikerbar i den bemärkelsen att en annan 

forskare skulle få likartade svar från respondenten. Forskarens egna förförståelse kommer att 

påverka analysen och slutsatserna. På samma sätt kommer forskarens närvaro i 

intervjusituationen påverka svaren, då respondenter tenderar att anpassa sina svar utefter vad 

de tror forskaren eftersöker. Forskarens relation till respondenterna och faktorer som 

åldersskillnad, kön och bakgrund kommer också att påverka respondenterna i deras svar 

(Kvale & Brinkman, 2014).  

  Studien kan dock vara generaliserbar i den mån att den avser att förklara hur 

maktförhållanden kan antas vara strukturellt förekommande. Med andra ord går det genom 

deduktiv slutledning att anta att de sociala fenomenen torde existera även hos andra i Vivalla 

och hos andra som växt upp i områden som liknar Vivalla till sammansättningen.  

  För att nå en generaliserbarhet inom denna studie eftersträvar jag en så kallad teoretisk 

generalisering. Detta innebär att den empiri som samlats in ställs mot de teoretiska begrepp 

som studien behandlar. För att generalisering ska kunna uppnås krävs därför inte ett 

randomiserat urval utan snarare en tydlig operationalisering av de teoretiska begreppen och 

en hög grad av validitet. Detta innebär att även om andra forskare som studerar samma 
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fenomen inte får samma svar på samma frågor kommer slutsatserna av svaren alltid vara 

grundade ur samma teori och bör därför, om validiteten i studien är hög, likna de slutsatser 

som dras i denna studie (Silverman, 2010).  

4.5 Validitet  

Studiens metodtriangulering höjer studiens trovärdighet, då den i kraft av två metodologiska 

utgångspunkter analyserar samma data. 

The term triangulation is taken from land surveying. Knowing a single landmark only locates you 

somewhere along a line in a direction from the landmark, whereas with two landmarks you can 

take bearings in two directions and locate yourself at their intersection (Fielding & Fielding, 1986, 

s. 23). 

Triangulering syftar således till kombinerandet av två eller flera metoder i syfte att nå en 

djupare kunskap om ett fenomen. Trianguleringen i detta arbete möjliggör att jag kan studera 

identitetsskapandet ur två aspekter, dels diskursivt, då en blottlägger de kollektiva 

representationer som framkommer i narrativen, men som också ger möjlighet att teoretiskt 

förstå representationerna och varför de förekommer.     

  Den tematiska analysen är såväl deduktiv som induktiv. Att kombinera dessa 

angreppssätt gör studien mindre statisk och ökar validiteten, då den dels grundar sig på 

teoribildning men också formar sin teoribildning utifrån empirin. Ett sådant förhållningssätt 

kallas för abduktion, då forskaren pendlar mellan de olika utgångspunkterna (Danermark et 

al. 2003).      

4.6 Etiska överväganden 

När forskning med respondentkontakt ska bedrivas, finns vissa krav som forskaren bör 

förhålla sig till, för att skydda respondenternas integritet. De krav Vetenskapsrådet (2002) 

anser att man bör förhålla sig till är de fyra kraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

 Informationskravet som syftar till att informera respondenterna om studiens syfte, det 

är också kutym att respondenterna får möjlighet att respondera på materialet innan det 

produceras (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet efterlevs här där ett informationsbrev 

har delats ut till samtliga respondenter där studiens syfte framkommer. Jag går också muntligt 

igenom syftet inför intervjun. Efter intervjun blir respondenten förfrågad om han eller hon vill 

ta del av transkriptionen och det slutgiltiga arbetet innan det publiceras. På så sätt får 

respondenten möjlighet att replikera på studien.    

  Samtyckeskravet syftar till att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan, de är fria att undvika att svara på frågor, och kan också välja att avbryta intervjun 

när som helst (ibid.). Samtliga respondenter svarade på alla frågor och gavs i efterhand 

möjlighet att omformulera svar som de inte kände sig bekväma med.   

  Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om respondenten och personer som 

omnämns ska ges största möjliga konfidentialitet, detta innebär att respondentens namn 

kommer att vara fingerat och dess personuppgifter kommer att hanteras varsamt för att 

undvika att obehöriga kan ta del av dem. Jag har också fingerat vissa uppgifter som gör 

respondenten lättidentifierad (ibid.).    

  Det sista kravet, nyttjandekravet syftar till att uppgifterna som samlas in om 
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respondenten endast får brukas för forskningsändamål, de får alltså inte användas i 

marknadsföring eller andra sammanhang (ibid.).  

  Det ställs också mer implicita krav på mig som forskare och medskapande till en diskurs. 

Min subjektsposition kräver en reflektion över den makt jag i intervju- och analyssituationen 

besitter. I intervjusituationen är min position något som jag ständigt reflekterat över. Faktorer 

som jag kan styra över är mitt kroppsspråk, uttal och betoning som kan påverka 

respondenternas svar eller icke-svar. Andra faktorer som jag inte kan styra över är andra 

kategoriseringar så som min ålder, kön och etnicitet. Dessa är samtliga faktorer som kan 

komma att påverka svaren. Detta då respondenter tenderar att svara mer personligt när 

respondenten kan identifiera sig med intervjuaren (Silverman, 2010). Respondenterna 

tenderar också att kunna svara på ett sätt som de tror är förväntat av intervjuaren (ibid.). För 

att undvika detta har jag utformat min intervjuguide med öppna frågor. Jag har också försökt 

att ge en neutral respons på respondenternas svar. Detta resulterade i öppenhjärtiga intervjuer 

där de flesta av ungdomarna kändes avslappnade men också lättade att få prata om saker de 

själva funderat på kring. Några av respondenterna berättade efter intervjun att de tyckte den 

var rolig och intressant. Att jag nått respondenterna genom grindöppnare kan ha varit en 

förutsättning för detta, då grindöppnarna ingjuter stort förtroende hos ungdomarna, något som 

också kan ha bidragit till det positiva intervjuklimatet. Flera av ungdomarna uppgav också att 

de sett mig i området och att de kände igen mig, något som också kan ha påverkat förtroendet 

i intervjusituationen.   

 Jag behöver också vara försiktig i min analys för att hålla mig saklig och inte dra för 

långtgående analyser av narrativen, något som potentiellt skulle kunna ge negativa 

konsekvenser för målgruppen. Det är därför viktigt att mina resonemang är grundade i teorier 

och vetenskap. Jag som författare till denna text kan potentiellt bidra i upprätthållandet eller 

reproducerandet av en viss typ av makt (Foucault, 2002). Det är därför viktigt att vara reflexiv 

i frågor rörande detta. Vilken följd får min text för medskapandet eller upprätthållandet av en 

dominerande eller förtryckande diskurs? Samtidigt som jag kan bidra till att upprätthålla en 

förtryckande diskurs kan min text också bidra med förståelse för densamma. Där analysen 

möjliggör synliggörandet av fenomen som är föremål för diskursiv kamp.   

  Alla ord är konstruerade och konstruerande, med det menas att alla ord ger uttryck för 

en representation (Durkheim, 1995). Att använda vissa ”diskursivt laddade ord” kan 

potentiellt bidra till upprätthållandet eller reproducerandet av makt (Foucault, 2002). Utifrån 

det skulle det alltså varit fruktsamt att sätta alla ord i studien inom citationstecken något som 

dock hade dock lett till en mindre behaglig läsning. Därför har jag valt att placera 

citationstecken runt selektiva ord som jag avser att dekonstruera och/eller ord som jag finner 

centrala för analysen. Citationstecknen används med andra ord för att jag som skribent ska 

kunna avlägsna mig från en viss språkanvändning, som kan uppfattas som bidragande till en 

dikotomi. Det kan röra sig om ord och begrepp såsom ”invandrare”, ”no-go-zon” eller ”orten”. 

En del av dessa ord är allmänt vedertagna, det råder en konsensus inom representationen, vissa 

ord är det inte, där pågår en kamp om att fylla signifikanten med ett signifikat. Orden som 

sätts inom citationstecken används antingen av media, myndigheter eller ungdomarna själva. 

Att sätta begreppen inom citationstecken ger mig möjlighet att använda mig av 

begreppsapparaten samtidigt som jag kan ta avstånd från begreppens associationer. 
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Analyserande begrepp såsom dikotomi, respektabilitet och status sätts dock inte inom 

citationstecken. 

5. Analys 

Analysen delas upp i fyra delar; presentation av studiens deltagare, den diskursiva analysen 

som återfinnes i avsnitt 6.2 och den tematiska analysen som återfinnes i avsnitt 6.3. I avsnitt 

6.4 görs en sammanfattning om vad som framkommit i kapitlet.  

5.1 Presentation av studiens deltagare 
Nedan görs en kort presentation av respondenterna17. I presentationerna eftersträvar jag att 

dels använda ett beskrivande språk, men också försöka lyfta fram ungdomarnas egna 

formuleringar. 

 

FT16 

FT16 är en 16 årig tjej som läser naturlinjen på gymnasiet. På fritiden spelar hon basket och 

umgås med vänner. I framtiden vill hon bli tandläkare. FT16 är född i Sverige, men hennes 

föräldrar är från Iran. Hon ser sig dock främst som iransk, snarare än svensk. Hon tror att 

personer som känner henne väl skulle beskriva henne som glad, aktiv och sportig. Personer 

som inte känner henne så väl hade nog uppfattat henne som utåtriktad, social och pratig. 

Personer som hon bara möter på stan hade nog sett henne som en glad tjej.   

  Vivalla har alltid varit en viktig del i hennes liv och något som färgat henne. Att Vivalla 

format henne i den hon är tar sig uttryck på olika sätt, ett exempel hon lyfter fram är hennes 

beteende som hon säger skiljer sig från andra ungdomar i andra stadsdelar, något som blev 

påtagligt då hon bytte skola från Vivallaskolan till en skola i stan. Där märkte hon att hon var 

”mycket” gladare och mer pratig och sprallig än de andra i klassen som hon beskriver som 

”lite nere och inte så pratrika”.   

  Även om Vivalla känns som en stor del av hennes jag upplever hon inte att Örebro som 

helhet har format henne. Hon hänger inte i Örebro när hon inte måste utan gör en tydlig 

åtskillnad mellan Örebro och Vivalla. Helst är hon i Vivalla där hon känner trygghet och 

gemenskap.  

  Vivalla skänker trygghet, men att bo där är också jobbigt, för hon får ofta stå till svars 

för händelser i området; ”amen du bor på ett farligt ställe”, ”hur kan du bo där?” är fraser hon 

brukar få höra. Hon upplever att andra förväntar sig att hon ska agera på ett visst sätt; ”du 

kommer göra problem snart” är också något hon brukar få höra. Hon blir arg och trött på den 

slentrianmässiga bilden av området som hon säger inte alls är ”som alla andra tror”. 

 

 

 

                                                           
17 Respondenterna har givits möjligheten att själva komma på fiktiva namn. Då de flesta har avböjt detta 

erbjudande, har jag valt att ge de namn så som F= första bokstaven i för- eller efternamnet, T/K= tjej/kille, 17= 

ålder. Exempelvis FT17 (tjej 17 år, vars för- eller efternamn börjar på F). 
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MK17 

MK17 är en 17 årig kille som läser samhällsprogrammet på gymnasiet. På fritiden är han med 

sin familj och sina vänner och då och då spelar han fotboll. Han vet inte riktigt vad han vill 

jobba med när han är klar med sina studier, men han gillar att jobba med ungdomar. MK17 är 

född i Somalia och kom till Vivalla som litet barn, han känner sig inte svensk utan somalisk. 

Han tror andra som känner honom väl, uppfattar honom som en glad människa som är snäll 

och välkomnande och som sprider kärlek. Personer som inte känner honom så väl tenderar att 

kunna döma honom lite väl snabbt, uttrycker han. Han är skojfrisk och ibland högljudd, något 

som kan få andra att tro att han är ”en dålig människa”. Men den bilden brukar försvinna när 

de lärt känna honom. Tack vare att MK17 är en varm person som gillar att kommunicera med 

andra och som hälsar på alla kan han vända den negativa bilden till något positivt. Personer 

som bara sett honom på stan, tror han ser honom som en ”svarting”: 

Det finns ju rasistiska människor. Så vissa kanske hatar mig. Men de säger inte att… de visar inte, 

och vissa de visar det. Alltså folk som går på stan de är som vanliga människor vi bara går förbi 

varandra. Jag kan inte rå för vilken bild de får av mig (MK17).  

Han tycker att Vivalla är det bästa stället man kan bo på i hela Sverige. I Vivalla lär man sig 

om livet. Man lär sig kärlek, man lär sig respekt. Visst händer det dåliga saker i Vivalla, det 

medger han. Men det är inte alls som i Fittja till exempel:   

 Där [i Fittja] det är mer, människor där, det är mer skottlossning. Här, när de är Vivalla när det 

händer lite saker, medierna dom svartmålar oss, typ (MK17). 

Han upplever att Vivalla är en stor del av hans identitet ”varje människa som bor här, har en 

del av Vivalla, Alltså det är vi människor som påverkar, den här… Vivalla, om vi gör bra 

saker vi kommer få bra rykte, om vi gör dåliga saker, vi kommer få dåligt rykte”, säger MK17. 

Däremot upplever han inte att Örebro är en del av hans identitet. Han vittnar om en frustration 

att Örebro kommun inte kan skapa jobb till ungdomarna i området. Han känner också en 

otrygghet i Örebro, som han beskriver på följande sätt: 

I stan, om man är en grupp, man ska käka i stan. Vi är kanske sju pers., åtta pers. Vi går som i en 

grupp, då… Alla kollar på oss […] och vi är invandrare som går med varandra […] Du möter, du 

ser, dom säger det inte, men du läser deras blickar, hur de reagerar. De tar alltid avstånd, när vi tar 

den här vägen kanske, dom tar avstånd, dom tar cykel- eller bilvägen… Så jag känner mig jag 

känner mig liksom inte trygg, när man väl kommer hit [Vivalla] då man är glad. Man känner alla 

här. […] Och när man går i skolan, då redan första dagen när man började gymnasiet, första ring, 

då var det, man kommer in i klassen, man ska presentera sig sådära, då, jag satt längst bak, och 

alla andra satt längst fram, och dom bara: ”Vart bor du?”, ”Aa, jag bor i Lillån, jag går, jag har gått 

i Lillåskolan” - Ingen reagerade, bara: ”Aah, det är så, och så.” Sen de kommer till mig, det är min 

tur. Jag bara: ”Aa jag har gått i Vivallaskolan, jag bor i Vivalla.” Då alla, blev rädda, bara: ”skiit”, 

”hur kan du bo där?  Och hur kan du ha gått på den skolan?”. De bara: ”Det är Sveriges dåligaste 

skola.”  Man känner sig, alltså jag känner mig inte trygg i skolan. När du hör såna där saker från 

elever, lärare, då man känner sig inte trygg. Alltså de reagerar, alltså, nu de har lärt sig med tiden, 

men från början då de reagerade, skiit alltså man fick hela tiden frågor från killar och tjejer, lärare 

man fick hela tiden frågor: ”Hur är det där? Hur är det där? Igår det hände skottlossning” […] När 

dom ställer för många frågor hela tiden, Alltså man blir trött… Man orkar inte med bara (MK17). 
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RT16 

RT16 är en 16 årig tjej som är född och uppväxt i Vivalla, hennes föräldrar har invandrat från 

Somalia. På fritiden sportar hon och umgås med vänner. I skolan läser hon första året på 

Naturprogrammet, hon trivs inte jättebra i skolan då hon inte riktigt kommit in i klassen, något 

som gör att hon överväger att byta klass. I Vivalla känner hon sig hemma och hon trivs bra 

där. Hennes modersmål är somaliska men med sina vänner talar hon svenska. Med sin familj 

varvar hon svenska med somaliska. Hon tror att personer som känner henne väl hade beskrivit 

henne som väldigt snäll och omtänksam och en person som gärna hjälper andra. Hon tror 

också att personer som känner henne väl hade noterat hennes goda tålamod. Personer som inte 

känner henne så väl kan ha en bild av henne som en som hörs mycket, men hon är inte sån. 

När personerna väl lär känna henne brukar de ändra uppfattning, från att tro att hon är stökig 

till att se henne som ”vanlig”. Hon tror att folk som bara sett henne på stan hade beskrivit 

henne som en typisk ”invandrartjej”, trots att hon är född och uppväxt i Sverige.  

När man har annan hudfärg, eller till exempel slöja. Alltså då, man ser ju. Alltså, direkt man ser ju 

till exempel om jag skulle jämföras med en svensk, och så skulle man oftast dra dem här, men 

skulle oftast till exempel dra, så här, till exempel mig, man skulle dra mig över en kant och säga 

till exempel aa men hon kom hit för två år sedan. Alltså hon är inte smart, hon är inte sådär, alltså, 

ifall man skulle jämföra mig med en vanlig så här svensk blondin tjej. Till exempel fast att dom 

inte vet vem jag är, aa (RT16). 

 Så här säger hon om att växa upp i Vivalla och hur det påverkar hennes skolgång: 

Att växa upp i Vivalla, alltså det är typ det bästa som finns, typ, eller man känner gemenskap, 

alltså man till exempel, man har kulturen och sen man känner sig inte utanför som till exempel när 

man går till skolan och sen. Jag sitter i det där klassrummet. Det känns liksom, Jag har inte ens 

pratat med min klass, fast att vi har gått en hel termin, men jag har inte en, alltså, gått in i, alltså 

pratat med andra, Alltså dom vet ingenting om min familj, de vet inte ens vart jag bor.  Jag vet inte 

vart dom bor, vi är inte tighta. […] Alltså så här i Vivalla, alla känner ju varandra, ingen är typ 

utanför och sånt där, Alltså vi tycker om att… vi gillar att prata, och sådär...  Alltså ha gemenskap, 

medans där alltså, i skolan, alla är ju för sig själva, alla presterar. […] Alltså jag ångrar mig faktiskt 

att jag valde [gymnasieskola i Örebro], eh, alltså jag trivs inte, alltså jag vet inte, jag skulle inte 

vilja byta linje utan att börja om faktiskt, men alltså det är ingenting, med linjen att göra alltså. 

Alltså natur, det är skolan rent allmänt (RT16). 

Hon påpekar att Vivalla, till skillnad från Örebro i helhet är en del av hennes identitet. I Vivalla 

vet alla vem hon är, hon känner sig trygg där. När hon är på stan märks hennes identitet tydligt 

tycker hon. Folk hon möter på stan förväntar sig att hon ska vara från Vivalla. Hennes utseende 

och uttrycksätt utrycker en tillhörighet till området. Därför känner hon att Örebro inte är en 

del av hennes ”jag”.  Hon är också allt för sällan i Örebro för att det ska bli en del av henne 

påpekar hon.  

Alltså jag bara går i skolan i Örebro, Fattar du?  Jag gör ingenting i Örebro, förutom alltså i Vivalla, 

Alltså det är en ort (RT16).  

Hon ser sig inte primärt som svensk, men hon tror att Sverige har påverkat henne i den hon 

är: 

Alltså jag är född här, men det är inte så många som tror det, alltså jag har inte hudfärgen jag har 

inte, jag har inte kulturen, jag har inte sånt hära. Men jag använder mig av språket, och sen så 

försöker anpassa mig så bra som möjligt (RT16). 
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SK18 

SK18 är en 18 årig kille, han kom till Sverige från Kurdistan som fyraåring. När han kom till 

Sverige bodde han ett litet tag i en tätort utanför Örebro för att sedan flytta till Vivalla där han 

flyttat runt en del.  På fritiden umgås han med sin flickvän i Hovsta, han gymmar, hänger med 

kompisar och spelar dataspel. Han pluggar teknik på gymnasiet, där han trivs helt okej. Utöver 

det har han två deltidsjobb där han jobbar vissa kvällar och helger. Han uppfattar sig själv som 

svensk och integrerad. Han tror att hans vänner hade beskrivit honom som snäll och trevlig, 

rolig att hänga med och han hoppas också att de ser honom som allmänbildad, även om han 

är lite osäker på om det är fallet. Personer som inte känner honom så väl tror han ser honom 

som snäll och trevlig. Däremot tror han att han, av folk som han möter på stan kan uppfattas 

som arg. Han säger att han ibland har ”noll uttryck i ansiktet” något som gör att folk kan 

uppfatta honom som arg trots att han sällan är det. Andras bild av honom är dock något han 

tycker är viktig. Han vill att andra ska uppfatta honom som en bra person. Att flytta från 

tätorten till Vivalla var en omställning beskriver han: 

Det var lite annorlunda när jag först kom hit, när jag flyttade hit från [tätorten], för då var jag 

liksom uppväxt med en helt annan folkgrupp om jag kan säga så, eh. Sen när jag kom hit var det 

liksom, dom som gick i skolan här var inte på samma sätt. Och det tog en tid för mig att anpassa 

mig, det var lite jobbigt tyckte jag, men sen så är det jättetrevliga människor. 

Idag känner han dock inte mycket samröre med Vivalla. Han ser inte många fördelar med att 

bo i Vivalla, annat än att han har nära till affären. Han ser dock heller inte några tydliga 

nackdelar annat än att det är långt från stan. Han poängterar att han inte är mycket alls i Vivalla 

Jag är mest i skolan och på stan eller i [annan stadsdel] med min flickvän, och, eh, vart är jag mer, 

nej men skolan, stan och Hovsta alltså när jag är här är det antingen på väg hem från skolan eller 

jobbet eller så är jag på väg till centrum för att handla, jag är inte jättemycket ute här. […] Jag har 

tagit avstånd från de flesta vänner jag haft här jag umgås inte med dom, jag umgås inte med så 

mycket folk som bor här det är en kompis som bor här som jag fortfarande hänger med och det är 

[kompisens namn] (SK18). 

Vivalla har dock format honom något i den han är, eller snarare var. Nu tror han inte att det 

är så stor del av hans identitet. Han tror inte att andra gissat på att han kom från Vivalla. Något 

som han tror beror på att han inte pratar som en ”typisk Vivallabo”, han klär sig eller beter sig 

inte heller som någon ”typisk Vivallabo”: 

Jag använder inte så mycket slang och jag bryter inte heller. Det är väl ett par som gör det (xx) 

sen...  Kanske det här är lite fult att säga, men jag tycker inte att jag klär mig som andra här heller. 

[…] Alltså här är det oftast, eh... Blåa jeans, stor tjock vinterjacka, keps, luva, sånt i den stilen. 

Inte jättefärgglada färger (SK18). 

TT16 

TT16 är en 16 årig tjej, hon pluggar första året på handelsprogrammet, i framtiden vill hon bli 

mäklare. På fritiden sportar hon och umgås med vänner. Hon är född och uppväxt i Vivalla 

men hennes föräldrar har invandrat från Chile. Hemma pratar hon både spanska och svenska, 

men med sina vänner pratar hon uteslutande svenska. Hon tror andra som känner henne väl 

hade beskrivit henne som pålitlig, positiv och rolig att vara med. Hon tror att personer som 

inte känner henne så väl skulle kunna beskriva henne som arg. Det är något hon fått höra flera 



37. 
 

gånger, att hon ser arg ut. Personer som bara sett henne på stan hade nog beskrivit henne som 

”lite stökig”, hon gillar att prata och hon skrattar högt, något som kan få folk att tro att hon är 

”stökig” även om hon inte är ”sån”.    

  TT16 uppfattar sig som chilenare, men på något sätt är hon svensk också, hon ”är ju 

född i Sverige”, men hon ser sig inte som ”svensk”. Hon skiljer sig från svenskarna säger hon 

”jag är ju inte blond som de flesta svenskarna” säger hon och påpekar också att de flesta 

svenskarna har blåa ögon, något som hon inte har. ”Jag ser ju liksom annorlunda ut”.   

  TT16 anser att Vivalla format henne i den hon är, något som tar sig olika uttryck. 

Däremot känner hon inte att Örebro som helhet är en del av hennes identitet, hon hänger i 

Örebro för lite för att det ska kunna bli en del av henne. Trots det har det varit svårt att passa 

in i Vivalla tycker hon: 

 Alltså för mig, det har ju varit svårt och passa in och sånt för jag är ganska, alltså jag är inte som 

dom andra om man säger så, jag är för mig själv. Jag gillar att vara för mig själv och, aa. Så det 

har ju varit lite svårt, men det börjar bli bättre. […] Men alltså typ, när jag gick i Vivallaskolan så 

var det så här, alla pratade med alla och sånt, och jag är liksom inte en sån som vill prata med alla. 

Så jag håller mig undan och det har gjort att jag blivit såhära, lite ensam (TT16). 

Trots detta lyfter hon fram Vivalla som ett tryggt område där hon trivs, hon trivs så pass bra 

där att hon sällan har anledning att åka in till stan. Allt hon vill göra ”finns liksom i Vivalla”. 

Hon tror att hennes status är högre i området än vad den är i övriga Örebro. I Vivalla vet alla 

vem hon är, hon har dessutom bröder med hög status säger hon.  

ST16 

ST16 är också hon 16 år. På fritiden spelar hon basket och umgås med vänner. Hon är född 

och uppväxt i Vivalla, men bor sedan någon månad tillbaka i Varberga som är en stadsdel i 

Örebro. ST16:s föräldrar är från Libanon och därför känner hon sig mer som libanesisk än 

som svensk. Nu läser hon första året på samhällslinjen. När hon är klar med sin utbildning vill 

hon läsa till psykolog och förr eller senare vill hon flytta till USA. ST16 tror att andra uppfattar 

henne som rolig, omtänksam, som en som bryr sig om andra. Som en med torr humor. 

Personer som inte känner henne så väl vet hon inte riktigt hur de skulle beskriva henne, men 

hon har fått många komplimanger över sitt utseende, bland annat hennes hår, så hon tror att 

det kanske är det andra tar fasta på. Hon tror och hoppas också att personer hon bara möter på 

stan uppfattar henne som en snäll person.   

  Såhär säger hon om Vivalla och hur det är att växa upp där och hur Vivalla och Örebro 

format henne: 

Det var tryggt, alltså jag gillar Vivalla, jag har alltid gillat Vivalla, det känns som ett hem för mig. 

Fast det händer en massa saker, fast det händer liksom inte i mitt område, vid min gata, utan det 

händer oftast lite längre bort mot centrum. Så jag känner typ att det har vart tryggt, alltså som ett 

hem, Vivalla (ST16).  

Det som är typiskt Vivalla enligt henne är att det finns en massa kulturer i området. Hon 

känner att Vivalla format henne i den hon är, vilka attityder hon har, hur hon beter sig och 

liknande. Hon ser på de som bor i Vivalla som hennes systrar och bröder.  I Vivalla har hon 

också nära till vänner och nära till familj. Alla hon bryr sig om finns i hennes omgivning. Men 

det finns också nackdelar med området:  
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Mm, det är inte, självklart finns det nackdelar men det är inte bara i Örebro, utan det är överallt. 

Det är det jag gick in på förut. Saker som händer som skottlossningar, det är ju negativt. Alltihop, 

men det är inte bara i Örebro det händer, det händer ju liksom lite överallt. […] Jamen det är ju att 

det händer en massa saker hela tiden och liksom förstörelser överallt, man bränner ned saker, det 

är ju liksom nackdelarna. […] Vår gata var väldigt stökig, det var massa poliser och sånt hela tiden 

och sånt överallt. Det kom ungefär fem poliser per månad vilket var mycket. Så vi kände liksom 

att vi behövde en lugnare plats och en liten, lite större lägenhet (ST16). 

Hon framhåller dock att mediebilden är allt för negativ och att det bara är det ”dåliga” som 

fokuseras i media. Att ”alla i området blir dragna över en kam” och att även andras bilder av 

området är negativ något som gör henne illa till mods.  

Det finns ju folk som liksom frågar vart jag bor och ifall jag säger Vivalla, så kollar dom lite: "Jaha 

Vivalla, jaa". De ger mig lite sånahära blickar. Men jag tror inte det varit samma sak om jag hade 

sagt att jag bor på stan. […] Alltså folk ser ju ner på Vivalla så mycket.  De får ju, de ser ju, liksom 

på Vivalla såsom media gör, såsom media uttrycker sig, så ser de på Vivalla (ST16). 

 

MT16 

MT16 är en 16 årig tjej som läser samhällsvetenskap. På fritiden spelar hon basket, inte bara 

för spelet utan också för gemenskapen. Hon hänger också med sina kompisar i Vivalla. I 

framtiden vill hon kanske bli socionom för hon gillar att arbeta med människor. MT16 är född 

och uppväxt i Vivalla, men hennes föräldrar har invandrat till Sverige. MT16 ser sig inte som 

svensk, att vara svensk enligt henne innebär vissa krav som hon inte uppfyller. Tillexempel 

måste föräldrarna vara svenska säger hon. I hemmet pratar hon marockanska varvat med 

svenska, men med kompisarna pratar hon uteslutande svenska. Hon tror att hennes nära vänner 

uppfattar henne som rolig och snäll som gillar att träffa nya människor. Hon tycker att hon har 

en öppen personlighet då hon gillar att umgås med andra. Hon tror att personer som hon känner 

men inte så väl hade uppfattat henne som snäll. Hon har också fått höra att hon ser oskyldig 

ut.  Personer som hon bara mött på stan tror hon hade beskrivit henne på följande sätt:   

 Ehm, Jag vet faktiskt inte, asså jag vet inte, exakt, men, från långt håll så tror jag asså kanske för 

att asså jag ser annorlunda ut i jämfört med asså, för att jag bär sjal, jag bär slöja, så jag vet inte 

exakt hur någon skulle se mig, på den synvinkel, men asså jag vet att, asså jag skulle inte, asså ses 

som om jag vore... Asså för jag har ju andra föräldrar, så asså, jag tror att man asså skulle se mig 

som en inv-- alltså invandrare om man skulle säga det. Så det skulle man kunna se på mig direkt 

(MT16). 

Om hon fick välja hur folk skulle uppfatta henne skulle hon vilja att de inte såg henne som 

annorlunda jämfört med andra. Vivalla lyfter hon fram som ett bra område där hon kan känna 

sig trygg, alla känner alla påpekar hon och lyfter fram gemenskapen i området.  

För mig tycker jag det är bra, asså min uppväxt i Vivalla har varit fantastisk tycker jag, jag tycker 

jag har haft det jättekul alla dom här åren. Jag har hittat jättemånga vänner i skolan och jag har 

asså de, man känner verkligen skillnaden mellan att gå, asså tillsammans tillexempel här i 

Vivallaskolan, och sen byta till en skola på stan. Det är inte samma asså, det är inte samma, asså 

personerna har inte samma, hur säger man det... Personerna, du märker direkt att du när du går här, 

asså när jag har gått i Vivallaskolan i grundskola, och då kände man mer gemenskap alla kände 

alla. Men sedan när jag började skola i stan då var det såhära mer, det var mer grupp, gruppindelat. 

Så man känner verkligen att här, asså här känner man sig som en familj. Tycker jag. Och när man 

väl ska gå ut och känna andra så känns det som att det är mer grupperat. Det är det (MT16). 
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5.2 Diskursanalys 

I den diskursiva analysen analyseras narrativen utifrån kontrastering i syfte att finna 

identifieringsmönster som bygger på att diskursivt påtala skillnader mellan jaget och den 

Andre, samt genom vi och dom. Även markering kommer att analyseras för att finna 

diskursiva mönster på relevantgörande- samt legitimering av identiteten.  

5.2.1 Transkriptionsnyckel 

Nedan ges en beskrivning tecken som behövs för att förstå transkriptionsmaterialet18 

[I]  Intervjuare 

[FT17]  Respondent 

Du   Sagt med emfas 

Du::   Extra förlängning av vokal 

(xx)  Antal ohörbara ord 

((Vivalla)) Förtydligande kommentar, tillagd av mig.  

”du”  Respondenten avser att återge någon annans tal 

*du*  Sägs med skrattande röst 

du**  Skratt efter ord 

Vivall--  Avbrutet ord  
 

5.2.2 Kontrastering 

Självbilden konstitueras i samspel med det generiska dom. För att undersöka detta kommer 

den generiska användningen av ”vi & dom” analyseras. Även användandet av ECF och 

formuleringar som syftar till nyansering genom att kontrastering kommer att analyseras. 

  

Generisk användning av ”Vi & Dom” 

Kontrastering syftar i diskursiva sammanhang till gränsdragningar mellan gemenskaper i syfte 

att signalera tillhörighet genom att undersöka den generiska användningen av ”vi och dom”. 

Begreppen ”vi” och ”dom” är av intresse då de syftar till att diskursivt etablera en gemenskap 

antingen genom att signalera sin egen tillhörighet eller att kontrastera den generiska 

kategoriseringen av den Andre. Kontrasteringen mellan vi och dom som fokuseras på är de 

deiktiska markörer19 som bygger på allmänna kategoriseringar såsom på tillexempel kön, 

etnicitet och ålder. Kategorierna bygger på att det också finns motpoler. I narrativen 

framkommer flera deiktiska markörer, där etnicitet, religion och kön används för att signalera 

tillhörighet, men också distans. 
319. [RT16] Inte känner mig. Alltså typ såhära, inte. I alla fall. Tror jag 

inte. Jag får ofta höra så hära, i min nya skola så är det oftast folk 

som tror att jag är så här, typ så här, aa:: jag hörs så mycket, och 

sånt där, men jag är inte en sån tjej.  

                                                           
18 Varje talstycke är också kodat med en siffra som anges innan hakparentesen. Detta för att det ska gå att 

orientera sig i narrativens talföljd. Samma talstycke kan komma att användas i olika delar av analysen. 

19 I det här fallet studeras påtalandet av begreppen ”vi” och ”dom”. 
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”Jag är inte en sån tjej” säger RT16 och pekar på att hon inte, trots att hon hörs mycket inte 

fyller en stereotyp som pratig. Ambjörnsson (2004) som studerat konstruerandet av femininet 

skriver att kontrasteringen syftar till att framställa den Andre i ett negativt ljus, för att göra 

dessa identitetspositioner mindre attraktiva (mindre feminina) något som gestaltas i RT16:s 

narrativ. Där den Andre enligt RT16 har en slentrianmässig bild av femininitet kopplat till 

etnicitet. Så här tror hon att andra uppfattar henne:  

323. [RT16] ”Alltså hon är inte smart, hon är inte sådär”, alltså, ifall man 

skulle jämföra mig med en vanlig så här svensk blondin tjej. Till exempel 

fast att dom inte vet vem jag är. 

Inte sällan relevantgörs respondenternas identitet med hjälp av deiktiska markörer kopplat till 

kategoriseringar såsom etnicitet för att etablera en gemenskap. Narrativen i form av ”som 

invandrare” (se talstycke 267 nedan), som vanlig invandrartjej (talstycke 321) ”vi invandrare” 

(talstycke 461). Men det används också för att relevantgöra sin identitet kopplat till kön och 

religion. Något som tyder på att respondenterna kan anta och skifta mellan olika identiteter. I 

dessa kategoriseringar talas det om ett gemensamt ”vi”, men vilka är då ”dom?”. Den Andre 

är ständigt närvarande i narrativen. Ibland framställs den Andre nästan mytologiskt som en 

övervakande makt:  

267. [MK17] Alltså när man är svensk, då är man alltså, man reagerar inte 

lika mycket som när man är som invandrare då yani de kommer inte kolla 

på dig, du är svensk. Alltså dom skiter i, när du är invandrare då de 

reagerar alltså. Dom har alltid ett öga på dig, du märker inte men ibland 

du märker det, men oavsett vad de har alltid ett öga på dig. 

Den Andre kan också vara media som målas upp som en dikotom till området, en motverkande 

kraft: 

711. [TT16] Alltså dom skriver ju bara allting negativt som händer här i 

Vivalla, dom skriver aldrig någonting positivt.  

Den Andre är också den som okritiskt internaliserar medias narrativ om området: 

1045. [MT16] Och inte alltså som dom andra som inte vet, som inte bor i 

Vivalla, o bara lyssnar på det media säger. 

Den Andre existerar också inom området, då åsyftas ”dom som gör problem”, ”minoriteten” 

som förstör för alla andra. Skeggs (2000) talar om att medelklassen tjänar på att distinktionen 

till den Andre upprätthålls, därför måste förändringar komma nedifrån. Distansering syftar till 

att uppmåla den Andre som moraliskt avvikande och potentiellt farlig. Något som påtalas i 

narrativen som vittnar om en kollektiv bild av området som farligt (se talstycke: 82, 647, 681, 

716, 735).  

76. [FT16] ”Amen att du bor på ett farligt ställe du kommer börja göra 

problem snart, eller det kanske händer dig någonting”. 

Respondenterna ställs därför inför vägvalet att antingen erövra och på så sätt "oskadliggöra" 

den negativa diskursen, så kallad doubble movement (Johansson et al., 2003) eller att aktivt 

lämna den negativa diskursen för att istället dissimulera sin tillhörighet (Skeggs, 2000). Det 

tycks dock vara svårt att dissimulera klasstillhörigheten när den i så hög grad är kopplad till 

yttre attribut.  
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745. [TT16] Jamen jag är ju inte blond som de flesta svenskarna, blåögd, jag 

ser ju liksom annorlunda ut.  

 

993. [MT16] Ehm, uppfatta mig som en ärlig person, rättvis, och att jag inte 

är annorlunda jämfört med andra, som man kan tro.  

Skeggs utgår i sin studie om respektabilitet från vita arbetarklasskvinnor i ett samhälle där 

kvinnorna saknade många olika kapitalformer men saknade ändå stigmat i att vara av en 

”annan” hudfärg. Idag kan man tala om etnicitet som en klassmarkör, vilket gör det svårare 

att dissimulera klasstillhörighet då det dels innebär att sudda ut etniska markörer men också 

att överge något som starkt definierar en "Den vita människan är instängd i sin vithet. Den 

svarta människan i sin svarthet" konstaterar sociologen Franz Fanon. Den svarta människan 

kan inte dissimulera sin tillhörighet, hon kan inte sudda bort sin svarthet, hon kan dock 

välja att ta på sig en ”vit mask” och agera på ett ”vitt sätt”, något som förutsätter att hon 

aktivt tar avstånd från hennes historia och kultur, den hon så starkt definieras av. (Fanon, 

1997). Ungdomarna varken kan eller är särskilt villiga att överge deras historia eller kultur, 

då återstår erövrandet av diskursen för att nå respektabilitet. En kamp som bland annat går att 

se i användningen av ”ort”-begreppet i syfte att bryta myten kring förorts-begreppet.  

Nyansering genom kontrastering 

I detta avsnitt studeras narrativ där nyansering av den egna gruppen sker genom kontrastering 

av den Andre. Det syftar till att negativa egenskaper som skulle kunna sammankopplas med 

gemenskapen tillskrivs den Andre i syfte att tillskriva den egna gemenskapen moraliskt värde.  

Här beskrivs inte sällan Vivalla upp som inte så farligt om man jämför med andra ”orter” eller 

platser. 

193. [MK17] Men det, alltså, om man jämför, tillexempel Vivalla och Fittja, 

det är stor skillnad: dä-- det är mer, människor där, det är mer 

skottlossning. 

Detta och liknande narrativ som framkommer syftar till att nyansera Vivalla som område 

genom att peka ut andra områden som är ”värre”. Detta tycks vara viktigt att poängtera då 

respondenterna ställer sig främmande till den kollektiva bilden av området, därför kan andra 

områden pekas ut för att måla upp Vivalla och dess invånare som mindre klandervärdiga.   

  Det finns också en annan kategori som syftar till att nyansera sina handlingsmönster 

genom att kontrastera den Andre. Den Andre är här en diffus andre, dvs, den Andre definieras 

inte utan är snarare en stereotyp.   

319. [RT16] Jag får ofta höra så hära, i min nya skola så är det oftast folk 

som tror att jag är så här, typ så här, aa jag hörs så mycket, och sånt 

där, men jag är inte en sån tjej […] Jag är inte som dom. 

Respondenterna vittnar om att det finns en kollektiv representation om hur ”invandrare” ”ska” 

bete sig och agera. I exemplet ovan försöker RT16 nyansera sitt klandervärdiga beteende (att 

hon hörs mycket) med att säga att hon inte är ”en sån tjej”.   

  TT16 förklarar att hon tror andra kan uppfatta henne som stökig för att hon gillar att 

prata, trots det är hon inte som andra stökiga ungdomar. Att det är viktigt för ungdomarna att 

nyansera sig själva genom att kontrastera den Andre kan bero på att respondenterna upplever 

att de får stå till svars för andras klandervärdiga handlingar samtidigt som deras klanderfria 

handlingar osynliggörs.  
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Extremfallsformuleringar 

Extremfallsformuleringar är intressanta ur diskursiva sammanhang då de signalerar hur 

mycket kraft som läggs för att vidlägga en sanning. Formuleringarna signalerar tillhörighet, 

även om de också kan signalera en dikotomi mellan gemenskaper. I narrativen framkommer 

flera ECF (extremfallsformuleringar, extreme case formulations), orden ”alla” används 90 

gånger, ”ingen” används 15 gånger, ”bästa” används 7 gånger, ”sämsta” används 1 gång, 

”absolut” 1 gång, ”väldigt” 59 gånger. Extremfalls-formuleringar används i narrativen för att 

måla upp en distinktion mellan respondenten och övriga samhället:  

220. [MK17] Ja i skolan, när man går i skolan, då redan första dagen när man 

började gymnasiet, första ring, då var det, man kommer in i klassen, 

man ska presentera sig sådära, då, jag satt längst bak, och alla andra 

satt längst fram, och dom bara: 

Här används extremfallsformuleringar ” jag satt längst bak” och alla ”andra satt längst fram” 

för att påtala en distinktion: 

221. [MK17] ”Vart bor du?”   

222. [MK17] ((tillgjord röst)) ”Aa::, jag bor i Lillån, Jag går, jag har 

gått i Lillåskolan”  

223. [MK17] Ingen reagerade, bara: 

224. [MK17] ((tillgjord röst))”Aah, det är så, och så.”  

225. [MK17] Sen de kommer till mig, det är min tur. Jag bara:  

226. [MK17] ”Aa jag har gått i Vivallaskolan, jag bor i Vivalla.”  

227. [MK17] Då alla, blev rädda, bara: 

228. [MK17] ((tillgjord röst))"Ski::t" 

”Ingen reagerade” kontrasteras mot ”alla blev rädda” något som vidlägger en sanning om 

stigmat att komma från Vivalla och signalerar en avsaknad av tillhörighet till övriga samhället. 

”De” används här för att befästa och maximera kontrasteringen mellan respondenten och den 

Andre. Men ECF används också för att befästa en gemenskap:  

39. [FT16] Det som symboliserar Vivalla är att det är väldigt mycket 

gemenskap. Man känner alla och det är många kulturer här, det är 

mångkulturellt. Så jag tror att det är det som symboliserar Vivalla. 

Att Vivalla har ”väldigt” bra gemenskap där ”alla känner alla” är en sanning som läggs mycket 

energi på att befästa (Detta nämns 15 gånger i narrativen).  

358. [RT16] Att växa upp i Vivalla, alltså det är typ det bästa som finns, 

typ, eller alla känner gemenskap. 

Gemenskapen används också för att kontrastera övriga Örebro som inte tycks präglas av 

samma gemenskap: 

360. [RT16] Alltså, jag vet faktiskt inte. Alltså dom.  Alltså så här i 

Vivalla, alla känner varandra, ingen är typ utanför och sånt där, Alltså 

vi… Tycker om att, vi gillar att prata, och sådär, alltså ha gemenskap, 

medans där alltså, alla är ju för sig själva, alla presterar. 

 

67. [FT16] Jag märkte jag det mycket när jag bytte skola, jag hade inte ett 

sådant beteende som alla de andra barnen, jag, jag är glad och sprallig 

och pratar mycket medans de andra var lite nere och inte så pratrika o 

så.  
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ECF används också för att påtala att ”alla dras över en kam”, som togs upp i avsnittet om 

moralisk differentiering tenderar personer i ut-gruppen tillskrivas gruppens negativa 

egenskaper, där klandervärdiga gärningar blir generella för gruppen. EFC används för att 

påtala att det är en ”mycket liten” minoritet som står för problemen, men att ”alla” blir 

drabbade.  

381. [RT16] Alltså det är ju till exempel ifall någonting händer, så drar man 

alla över en kant, fast det var en liten minoritet som gjorde det, som 

till exempel som när man la ner Vivallaskolan så var det en liten, alltså 

det var en jätteliten minoritet som förstördes för alla andra, men alla 

människor, alltså alla vi ungdomar som gick i Vivallaskolan, eller aa 

som fortfarande går där, vi alla, alltså vi fick.  Vad ska man säga, vi 

alla, vad heter det, alltså, dom förstörde för oss, med andra ord.  Dom 

förstörde för oss som går där. 

Att ”alla” som bor i Vivalla dras över en kam är ett narrativ som förekommer hos flera av 

ungdomarna. 

5.2.3 Markering 

Den andra delen i diskursanalysen kallas för markering. Även markering kan ses som en form 

av kontrastering men syftar häri i högre grad på markering av tillhörighet snarare än icke-

tillhörighet.  

”Ju” 

Begreppet ”Ju” studeras som ett redskap för att etablera kategorisering. Ju används i syfte att 

påtala en kongruens inom gemenskapen som ter sig självklar. Det är således en markör för 

delad kunskap och fungerar som en anslutning till en gemenskap (Anward, 2005). ”Ju” 

används frekvent i narrativen (118 gånger). Begreppet används i olika sammanhang för att 

etablera sanningar. Det går att dela in användningen av ”ju” i tre övergripande kategorier:  

1. ”Ju” används för att återknyta till tidigare yttranden eller för att etablera en slutsats 

i sammanhanget. 

2. ”Ju” används för att skapa en sanning om området. 

3. ”Ju” används för att skapa en sanning om sig själv. 

Kategori ett kan användas för att koppla ihop tidigare svar med ett annat ”Jag svarade ju på 

det tidigare”. Denna kategori är mindre intressant analytiskt och kommer därför lämnas 

därhän.  

  Kategori två syftar till att skapa sanningar om området tillexempel sanningar om att ”det 

finns ju problem i området” (något som påpekas av samtliga respondenter) men att ”dessa 

problem är ju inte så allvarliga, eller förekommer ju i högre utsträckning på andra platser” 

(något som också påpekas av samtliga respondenter) att ”medias bild fokuserar ju bara på det 

negativa” (påpekas av samtliga respondenter), i Vivalla finns det ju en gemenskap/ alla känner 

ju alla här (påpekas av samtliga respondenter), ”andras bild av området är ju negativ” 

(påpekas av samtliga respondenter) och ”andras bild av området är ju felaktig” (påpekas av 

samtliga respondenter).  

  Samtliga vittnar om en gemenskap som präglar Vivalla olikt det som respondenterna 

upplever präglar övriga Örebro. I Vivalla ”alla känner ju alla”, och ”man skulle ju märka 

direkt om det kom en ny till området”. I Vivalla har man har koll på sina grannar och man 
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hjälper varandra. Det framkommer ur narrativen.       

     Det framkommer också att centrum, skolgården, skolan och andra fysiska mötesplatser är 

mycket viktiga i området, något som inneburit en omställning för många när de börjat 

gymnasiet i stan. Samma fysiska mötesplatser tycks inte finnas i stan.  

359. [RT16] Alltså, jag vet faktiskt inte. Alltså dom.  Alltså så här i 

Vivalla, alla känner ju varandra, ingen är typ utanför och sånt där, 

Alltså vi… Tycker om att… vi gillar att prata, och sådär...  Alltså ha 

gemenskap, medans där alltså, alla är ju för sig själva, alla presterar. 

”Ju” används här för att lägga kraft i att vidhålla sanningar om att Vivalla är en trygg plats 

med god gemenskap. En sanning som inte hade behövts investera kraft i om det inte fanns en 

motbild av området. Användningen av ”ju” kan här indikera en diskursiv kamp om vem som 

ska få definiera förorten.   

  Kategori tre rör sanningar om respondenten, sanningar såsom ”Jag är ju inte svensk” 

som delas av samtliga respondenter (med undantag för SK18) och ”Jag är ju annorlunda” 

(som delas av samtliga respondenter). För att markera nationalitet används ”ju” på följande 

vis:   

321. [I] Du säger att andra personer skulle uppfatta det som en typisk 

invandrare, Men du säger själv att du är född och uppvuxen i Sverige, 

När är man invandrare enligt dig? 

322. [RT16] När man har annan hudfärg, eller till exempel slöja. Alltså då, 

man ser ju. Alltså, direkt man ser ju till exempel om jag skulle jämföras 

med en svensk, och så skulle man oftast dra de här, men skulle oftast 

till exempel dra, så här, till exempel mig, man skulle dra mig över en 

kant och säga till exempel aa men hon kom hit för två år sedan. Alltså 

hon är inte smart, hon är inte sådär, alltså, ifall man skulle jämföra 

mig med en vanlig så här svensk blondin tjej. Till exempel fast att dom 

inte vet vem jag är, aa.  

 

741. [TT16] Jag är ju född i Sverige, så på nåt sätt är jag svensk.  

742. [I] Ser du dig själv som svensk? 

743. [TT16] Nej. Det gör jag inte 

744. [I] Hur kommer det sig? 

745. [TT16] Jamen jag är ju inte blond som de flesta svenskarna, blåögd, jag 

ser ju liksom annorlunda ut.  

 

937. [I] Hur kom det sig att du inte känner dig som en svensk? 

938. [ST16] Jamen, mina föräldrar, tillexempel. Dom har ju utländsk bakgrund, 

det känns liksom, jag också har det, alltså det är inte så hära Sverige, 

förstår du? Utan det känns som Libanon, är mitt land, förstår du? Och 

att, visst jag bor i Sverige och sånt, en liten del finns det ju, men 

mest Libanon  

 

989. [MT16] Ehm, Jag vet faktiskt inte, asså jag vet inte, exakt, men, från 

långt håll så tror jag asså kanske för att asså jag ser annorlunda ut i 

jämfört med asså, för att jag bär sjal, jag bär slöja, så jag vet inte 

exakt hur någon skulle se mig, på den synvinkel, men asså jag vet att, 

asså jag skulle inte, asså ses som om jag vore... Asså för jag har ju 

andra föräldrar, så asså, jag tror att man asså skulle se mig som en 

inv-- alltså invandrare om man skulle säga det. Så det skulle man kunna 

se på mig direkt 

I talstycke 322, 745 och 989 går det utläsa försök av nyanserad förhandling om vad som är 

innebär svenskhet och vilka yttre attribut och normer som signalerar svenskhet. Det finns 
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också attribut som klädsel som signalerar svenskhet, eller snarare icke-svenskhet. MT16 lyfter 

fram addidasbyxor som något osvenskt. En svensk ”kan ju ha addidasbyxor” men ”då skulle 

den inte ses som en svensk”.   

  Det finns också en sanning som signalerar att det ”det är ju inga svenskar” eller ”knappt 

några svenskar” som bor i området, eller de flesta i området ”är ju invandrare” (som 

upprätthålls av samtliga respondenter): 

218. [MK17] Alltså grejen är att det finns, alla som bor här är ju invandrare.  

På detta sätt befästs en ”icke-svenskhet” i området som tar sig uttryck enligt följande; jag bor 

i Vivalla ergo jag är inte att betraktas som svensk.    

Rättfärdigande av kategoriseringar  

Rättfärdigande av kategoriseringar syftar till omförhandlandet av negativt värderade 

handlingar eller åsikter. Det diskursiva instrumentet används för att legitimera gemenskapens 

handlingar genom motivering eller förklaring. Rättfärdigande av kategoriseringar används för 

att legitimera de sanningar som befästs med ”ju”-begreppet. ”Ju” syftar häri med andra ord 

till att ge de upprättade sanningarna en mening och legitimitet. I narrativen framkommer 

rättfärdigandet i två övergripande skepnader. Det handlar dels om att vidga förståelsen för 

området och dels ge en förklaring till varför den Andre har en negativ bild av området. 

Kategoriseringarna som aktualiseras häri är vi-Vivallabor och dom-andra:  

67. [MK17] Det händer ju dåliga saker här och det är därför andra människor 

tänker att Vivalla är så.  Att det svårt när man väl, när andra människor 

tänker på att Vivalla är si och så, det svårt att ta bort den tanken... 

Att man är dålig. Att Vivalla är dåligt. 

Men det handlar också om att ge en mening till kollektiva värderingar som präglar området 

och samhället i stort. Detta blir påtagligt i statusdiskussionen där synen på status utifrån kön 

kommer på tal. Häri aktualiseras kategoriseringarna kön:  

186. [MK17] Ja, det skiljer sig skitmycket faktiskt. Alltså som kille då är 

man välkommen alltså, man kan passa samhället på alla sätt. Men när man 

är tjej, då alltså för tjejer det är svårare att, in:: att få respekt i 

samhället. Tillexempel tjejerna, man dömer dom. Alltså man dömer dom 

skitmycket. Faktiskt. Man kallar dom fula saker. Alltså man vill ju bara 

trycka ner den personen, kanske är det så på riktigt. Så för tjejer är 

det svårt men för killar är det lätt, om en kille tappar sin oskuld då 

är man alltså inte det... 

187. [I]...Är inte hela världen? 

188. [MK17] Nää precis, men om en tjej tappar... Man alltså: 

189. [MK17] ”inte bra”. 

190. [MK17] Men det är samhället vi lever i, den bild människor har i tanken. 

499. [SK18] Ja det tror jag.  Jag tror Tjejer kan ha en annan sorts status 

liksom, mm en dålig form av status ehh att typ bli kallade för orrar 

eller nåt i den stilen om dom, jaa, ligger runt och sånt, nu säger inte 

jag att det är en dålig grej, men, alltså man för göra som man vill, eh 

både killar och tjejer, känner jag. Men, just nu i samhället så får 

tjejer skit för det och killar får beröm. 

”Så är samhället” säger respondenterna och hänvisar till en samhällelig syn som dömer och 

bedömer tjejer i högre utsträckning, det säger MK17 och SK18, därmed rättfärdigas 

bedömningen av tjejerna, även om båda uttrycker ett missnöje över den samhälleliga synen, 
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något som tyder på att kategoriseringarna inte är statiska då de måste legitimeras genom 

logiska argument.  

5.2.4 Sammanfattning 

I det diskursiva avsnittet har narrativen bearbetats efter diskursanalytiska verktyg i syfte att 

identifiera diskursiva mönster som ger utryck för kollektiva representationer. I detta avsnitt 

blottläggs de kollektiva representationer som framkommer i narrativen, men också hur 

ungdomarna använder sig av deiktiska markörer för att relevantgöra sin identitet. 

Respondenterna relevantgör sin identitet med hjälp av deiktiska markörer kopplat till 

kategoriseringar såsom etnicitet för att etablera en gemenskap. Narrativen i form av ”som 

invandrare”, som vanlig invandrartjej, ”vi invandrare”. Men det används också för att 

relevantgöra sin identitet kopplat till kön och religion. Något som tyder på att respondenterna 

kan anta och skifta mellan olika identiteter.  

   I narrativen går det utläsa hur medvetna ungdomarna är om de kollektiva 

representationerna och hur de gör diskursivt motstånd mot de kollektiva representationer som 

finns om området. Motståndet tar form i ett användande av nyansering genom kontrastering 

(andra områden är mycket värre än Vivalla), användning av ECF (området präglas av ”väldigt 

mycket” gemenskap) och användning av begreppet ”ju” (området är ju tryggt, medias bild av 

området är ju fel) (Pomerantz, 1986; Anward, 2005). Ungdomarna känner sig främmande 

inför den bild andra har om området. Något som resulterar i att de tycks sträva efter att erövra 

och på så sätt "oskadliggöra" den negativa diskursen, så kallad dubble movement (Johansson 

et al., 2003), detta i syfte att skapa nya signifikanter för området som blivit en myt för 

otrygghet och problem. En strategi i oskadliggörandet av de negativa representationerna om 

området är anammandet av ”orten-begreppet” som syftar till att ersätta förorts-begreppet med 

ett nytt begrepp där ungdomarna själva definierar innehållet.   

  I avsnittet fokuseras på diskursiva uttryck och ger emellertid lite teoretiskt förståelse för 

representationerna och relevantgörande av identiteten. Detta kommer att analyseras i 

nästkommande avsnitt där jag söker svar på varför den diskursiva kampen är nödvändig och 

vilka mekanismer som möjliggör den.  

5.3 Tematisk analys 

Nedan analyseras data utifrån teoretiska kategorier i syfte att finna identifieringsmönster som 

härrör från teorier.   

5.3.1 Habitus & respektabilitet 

Habitus kan förklaras som ett system av dispositioner som aktören anammar utifrån hennes 

närmiljö. Det är i skillnaden mellan aktörers habitus den sociala identiteten skapas. Aktörernas 

habitus präglas av dess position i det sociala rummet, detta då de aktörer med stort kapital kan 

styra det sociala rummets förutsättningar, de kan alltså diktera villkoren för vilket habitus som 

är eftertraktansvärt habitus. Likt respektabiliteten påverkar habitus oss som individer i vårt 

sätt att tala och hur vi för oss i det sociala rummet, det påverkar vem vi är, hur vi beter oss, 

vem vi umgås med och hur vi klassificerar oss själva och andra.  

  Bourdieu (1999) talar om symboliskt våld som en strategi för att uppmärksamma 

distinktionen mellan olika habitus. Han beskriver det som:   
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[…] ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk 

väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare bestämt, via misskännande, erkännande och 

i extremfallet känslor (Bourdieu 1999 s. 11). 

Våldet känns inte fysiskt, men fyller mottagaren av en känsla av den inte hör hemma i det 

sociala sammanhanget. Något MK17 beskriver på frågan om varför han känner sig otrygg när 

han är i Örebro. Han beskriver denna otrygghet som obehagskänslor när han går på stan, där 

många inte är som han:  

I stan, om man är en grupp, man ska käka i stan. Vi är kanske sju pers., åtta pers. Vi går som i en 

grupp, då... Alla kollar på oss, och dom; ”vad händer i kväll?”. Och vi är invandrare som går med 

varandra, dom bara: Vad kommer hända?” Du möter, du ser, dom säger det inte, men du läser 

deras blickar, hur de reagerar, De tar alltid avstånd när vi tar den här vägen kanske, dom tar 

avstånd, dom tar cykel- eller bilvägen, som så jag känner mig jag känner mig liksom inte trygg, 

när man väl kommer hit [till Vivalla] då man är glad. Man känner alla här (MK17).  

Samma mönster som går att läsa av i andras berättelser. SK18 berättar om hur han får subtila 

gester av andra när han berättar att han bor i Vivalla. Han beskriver dessa gester som 

kroppsspråksförändringar hos mottagaren när han berättar om att han kommer från Vivalla. 

Han påtalar att ansiktsuttrycket förändras och ögonbrynen höjs, eller att mottagaren rycker till 

lite. Han beskriver också hur svaren han får från andra när han berättar var han bor är 

osammanhängande och ”inte jättenaturliga”. ST16 vittnar om liknande subtila reaktioner som 

väcker obehagskänslor när hon berättar att hon kommer från Vivalla. Hon tror inte att hon 

hade fått samma negativa reaktion om hon sagt att hon kom från någon annan stadsdel. Något 

som hon förklarar med att ”folk ser ju ner på Vivalla så mycket”. Personer utanför området 

tycks av ST16 ha internaliserat medias bild av området, något som medfört fördomar och 

rädsla.    

  Även de övriga respondenterna vittnar om att de får negativa reaktioner när de berättar 

var de kommer från, samtliga av dem känner att de får stå till svars för negativa händelser i 

området, och att de positiva sakerna som sker i området undermineras:  

Om jag får frågan "jamen vart är du från?" "Vart bor du?" och sådära och jag säger Vivalla, då kan 

dom få en uppfattning, aa men är det Vivalla, där amen där är det bråk kanske varje dag, det 

området är dåligt, och sådära. Asså det är oftast det man får höra. Bara det att man kan få frågan 

och då uppfattar dom dig att du är från ett område som är… som det händer väldigt mycket problem 

i. Så då kan man uppfatta mig som att… Jamen jag är också ett problem. För att vi, alla bor ju i 

det här området. Så man räknar, asså alla som bor här dras över, över en kam (MT16).  

Som jag sa alla dras ju över en kant fast att det är en liten minoritet som gör problem, och sen att 

media inte, alltså dom skriver inte, alltså dom kommer inte hit, när vi har Vivallafestivalen och 

sånt dom ser inte den där gemenskapen utan istället så skriver de bakom en skärm (RT16). 

Det respondenterna berättar om är hur de utsätts för en differentieringsprocess. 

Differentieringsprocessen bottnar i in-gruppens strävan att distansera sig från ut-gruppen och 

som internaliseras av ut-gruppen. MK17 vittnar om att det symboliska våldet också kan ske 

som en differentiering mellan svenskar och ”invandrare”. MK17 lyfter fram att svenskheten 

innebär att inte bli ifrågasatt i sin person, något som han anser att ”invandrare” blir. 

Ifrågasättandet tycks handla om allt ifrån frågor om ursprung som ”är du verkligen svensk” 

till subtila gester som indikerar ett ifrågasättande av hans varande i olika situationer. Men det 

kan också handla om blickar som han mottar av andra, blickar som han inte upplever 
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”svenskar” får.  Som ”invandrare” blir man iakttagen, uppger han, en bild som RT16, MT16 

och TT16 håller med om.  

Alltså när man är svensk, då är man alltså, man reagerar inte likamycket som när man är som 

invandrare då yani de kommer inte kolla på dig, du är svensk. Alltså dom skiter i, när du är 

invandrare då de reagerar, alltså. Dom har alltid ett öga på dig, du märker inte men ibland du 

märker det, men oavsett vad de har alltid ett öga på dig (MK17). 

Det finns också andra markörer som signalerar habitus, än det symboliska våldet. Enligt 

Bourdieu (1999) signaleras habitus genom språket, vem vi pratar med, vad vi pratar om, hur 

vi klär oss och vilka värderingar vi får. Aktörens habitus präglas av dess position i det sociala 

rummet20, detta då aktörer med stort kapital kan styra det sociala rummets förutsättningar, de 

kan alltså diktera villkoren för vilket habitus som är eftertraktansvärt habitus. 

  MT16 påtalar hur det finns skillnader i klädsel som signalerar etnicitet och status. På 

frågan vad som är svenskt respektive osvenskt för henne lyfter hon fram plagget addidasbyxan 

eller ”chillkläderna” såsom mjukisbyxor och andra plagg som hon hävdar att svenskar inte bär 

utomhus. Plagget signalerar enligt henne en icke-svenskhet. Det är ett eftertraktat plagg i vissa 

sociala ”ickesvenska gemenskaper” men ett icke eftertraktansvärt plagg i andra ”svenska 

gemenskaper”. Chillkläderna har blivit en trend i ”orten”, och signalerar lokal tillhörighet. 

Klädesplagget ger därför uttryck för lokalt betingad status. Just klädseln signalerar inte bara 

etnicitet och status, det signalerar också religion och könsmaktsordning, där vissa kläder 

signalerar lägre habitus. Det visar ST16 på när hon diskuterar kläder och status:   

Ja, det finns det, folk med, om vi säger tillexempel religion. Vissa religioner har ju en klädsel, och 

folk dömer fo-- alltså folk dömer varandra efter klädsel tillexempel. Om vi säger att jag nu ser en 

tjej med en slöja. Folk vet ju liksom direkt att hon inte, att hon är muslim. Eller har en annan 

religion en vad den själv har. Förstår du? Alltså, klädsel har väldigt mycket med status att göra. 

[…] Alltså killar har ju liksom lättare för sig. Vissa tjejer får rykten kan man säga, eller annat. 

Alltså folk kan säga väldigt mycket om en tjej som man inte kan göra, som man inte kan säga om 

killar. Förstår du vad jag menar? […] Men liksom om vi ser en, en tjej. Med en kort tröja, folk 

kommer börja prata om henne. Om vi tillexempel ser en kille med shorts asså det är såhär vanligt, 

det är vanligt, ingen kommer säga nåt om det (ST16).  

Ungdomarna talar om status som något områdesspecifikt. Det som är status i Vivalla behöver 

inte nödvändigtvis vara status i andra stadsdelar i Örebro. Status tycks skilja sig åt mellan 

olika sociala fält. Ungdomarna tror i regel att de har högre status i Vivalla än i övriga Örebro. 

De attribut som värdesätts i området och symboliserar status symboliserar något annat i andra 

stadsdelar. RT16 och FT16 talar om hur det är status i Vivalla att prata högt och ta mycket 

plats i det offentliga rummet. Något som de inte tror är förknippat med status i andra 

stadsdelar.   

  Det finns ett tydligt mönster som bekräftas av nästan alla respondenter. De umgås 

uteslutande med personer från området. De är inte mycket i övriga delar i Örebro. Habitus 

påverkar vilka vi umgås med (Bourdieu, 1999). Detta har med identifikationsprocesser att 

göra; vi har mer gemensamt med personer med habitus som påminner om vårt eget och som 

har liknande positioner i det sociala rummet. Ordspråket ”lika barn leka bäst” tycks stämma 

                                                           
20 Det sociala rummet beskriver Bourdieu (1999) som sociala sammanhang, som i tidsliga och rumsliga 

kontexter kan ta formen av ett fält. Aktörernas avstånd i det sociala rummet avgörs utifrån deras 

kapitaltillgångar.  
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hos ungdomarna. De umgås helst och bäst med personer som liknar dom, som delar deras 

värderingar, kapitalformer, deras habitus. Något som tar sig uttryck i narrativen:  

På fritiden då hänger jag här i Vivallaområdet då är det mer att jag är med dom som bor här och 

sånt det... Då hänger jag med oftast dom som är som mig (MT16).  

Alltså jag inte tajt med någon [i gymnasiet], utan jag har min kompis från Vivallaskolan med mig 

och det är bara jag och hon (RT16). 

Alltså vissa håller sig mer till sin del, och andra till sin egen, vi liksom, blandas inte. Förstår du? 

Så att det blir liksom delat i Vivalla också. Men jag tycker det är fel. Jag tycker alla borde liksom 

lära känna varandra. Och liksom vara med varandra (ST16). 

Arbetarklassen (ut-gruppen) eftersträvar i Skeggs (2000) teori att bli uppfattad som 

respektabel i ett samhälle där medelklassen (in-gruppen) framställer arbetarklassen som 

moraliskt-, patologiskt- och politiskt avvikande och farlig. Denna bild framhävs av samtliga 

respondenter21 som vittnar om en stereotyp bild av ”invandrare” av Vivallabor och av sig 

själva, en bild som präglas av negativa värden som respondenterna försöker att distansera sig 

ifrån. Detta genom att påtala att de kategoriseringar de länkas samman med istället borde 

länkas samman med andra. Denna distansering kan ta olika uttryck. ST16 hävdar att 

händelserna i Vivalla inte sker på hennes gata utan längre bort, något som gör att hon inte 

borde länkas samman med den negativa bilden.  

Men, det var tryggt, alltså jag gillar Vivalla, jag har alltid gillat Vivalla, det känns som ett hem för 

mig. Fast det händer en massa saker, fast det händer liksom inte i mitt område, vid min gata, utan 

det händer oftast lite längre bort mot centrum (ST16).   

Inte sällan beskrivs det som en minoritet som står för problemen, men där alla ”dras över en 

kam”. Ett uttryck som framkommer flitigt hos respondenterna. Respondenter ger också tecken 

på att de i vissa sammanhang dissimulerar sin egen klass, genom att försöka anamma 

medelklassens beteendemönster i det sociala rummet. Där lyfts språket fram som en sådan 

källa för att smälta in. 

Alltså jag är född här, men det är inte så många som tror det, alltså jag har inte hudfärgen jag har 

inte, jag har inte kulturen, jag har inte sånt hära. Men jag använder mig av språket, och sen så 

försöker anpassa mig så bra som möjligt, aa […] Ja, så jag kan använda mig av, alltså jag kan 

anpassa mig efter miljön med andra ord, medans andra här som bor här kan inte anpassa sig, aa 

[…] Till exempel Det är svårt, till exempel i fall en mamma som inte kan språket, skulle åka, alltså 

skulle åka till, stan.  Mamma, alltså jag tror inte mamma skulle kunna anpassa sig efter miljön ifall 

hon inte kan språket, exakt. Då skulle hon bara utsetts som så här dum och galen till exempel 

(RT16). 

Även klädseln målas upp som en dissimulering. Där man kan klä sig på ett sätt för att smälta 

in, eller sticka ut, något som SK18 beskriver när han berättar att han klär sig på ett sätt som 

skiljer sig från den typiska ”Vivallaklädseln” och som snarare simulerar en tillhörighet till 

andra stadsdelar i Örebro. Han påtalar att hans icke stereotypa klädstil och språkbruk leder till 

att andra personer inte tror att han bor i Vivalla.  SK18 känner att han inte är en del av det som 

symboliserar Vivalla. SK18 är intressant, då han sticker ut från de andra respondenterna. Han 

                                                           
21 Skeggs utgår i sin teori från arbetarklassen och differentieringen mellan arbetarklassen och medelklassen. Här 

preciseras inte respondenternas klasstillhörighet utan tillhörigheten ses som ett uttryck för platsen de kommit att 

förknippats med. Då klasstillhörigheten är platsrelaterad ses teorin här som in-gruppens förmåga att framställa 

ut-gruppen som avvikande och farlig.   
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ser sig inte som en typisk Vivallabo längre. Han klär sig inte som en Vivallabo längre, han 

pratar inte heller som en Vivallabo, han känner att han har mer gemensamt med andra från 

andra stadsdelar. Detta tyder på att hans habitus skiljer sig från de andras i området något som 

förklarar varför han inte känner inte gemenskap till de andra i området.  

Jag använder inte så mycket slang och jag bryter inte heller. Det är väl ett par som gör det 

[ohörbart] sen...  Kanske det här är lite fult att säga, men jag tycker inte att jag klär mig som andra 

här heller […] Alltså här är det oftast, eh... Blåa jeans, stor tjock vinterjacka, keps, luva, sånt i den 

stilen. Inte jättefärgglada färger (SK18). 

Kampen att bli respektabel går att utläsa i samtliga narrativ, men att dissimulera sin egen 

klasstillhörighet är svårt, framför allt då den är så tätt förankrad i etnicitetsbegreppet. Att 

dissimulera sin klasstillhörighet innebär således också att frångå sin kulturella och etniska 

tillhörighet, vilket ungdomarna inte kan eller vill göra. Istället strävar de efter respektabilitet 

genom att försöka förändra den klasstämpel förorts- och etnicitet- begreppet medfört. Detta 

åskådliggörs bland annat i RT16:s narrativ när hon påpekar att hon är smart trots att hon inte 

är ”vit” eller i MK17:s narrativ när han berättar att han berättar att folk ser honom som ”en 

svarting” något som är högljudd och skojar med folk som en dålig människa, men han säger 

att när de väl lär känna honom får de en helt annan bild.   

5.3.2 Moralisk differentiering & Territoriellt stigma 

Begreppet moralisk differentiering syftar till en socialt konstruerad moralisk hierarki (Elias & 

Scotson, 2010). Denna hierarki existerar inom samtliga grupper. Vissa i gruppen beter sig mer 

klanderfritt än andra i gruppen, i den mån att de agerar mer moraliskt korrekt än de andra 

deltagarna i gruppen. De rättar sig efter normer och lagar och följer också den allmänt 

accepterade kulturella koden. Denna typ av hierarki syftar till att vidmakthålla en befintlig 

struktur och en differentiering mellan de etablerade och de uteslutna. Differentieringen blir 

också stämplande då den tenderar att tillskriva ut-gruppen dåliga egenskaper, oftast baserade 

på de värsta egenskaperna som uppvisas i gruppen (ibid.).   

  Den moraliska differentieringen är påtaglig i narrativen. Samtliga respondenter är eniga 

om att det finns en negativ bild av området. En diskurs som genomsyrar såväl media som 

aktörer utanför området.  

Media, det, alltså, Vivalla, det är media som påverkar skitmycket, alltså, media svartmålar oss, på 

alla sätt och vis. Alltså, vi, de säger att: ”Vivalla är si och Vivalla är så”. Sen när det väl händer 

bra saker, när man gör en festival här, man hämtar artister hit, man hämtar Ortens Bästa Poesi, då 

de skriver ingenting om det. Men när det väl händer dåliga saker, då de skriver. Så det är media 

som påverkar oss, och påverkar andra människor som bor i Örebro. Så när de läser 

debattartikel eller krönikan, de tänker: ”Shit, det här, hit ska man inte gå” Eller de säger till sina 

barn: "Gå inte till Vivalla" (MK17).  

Många av de som utrycker sig negativt om området har aldrig varit där, uttrycker 

respondenterna.  

  Texterna som produceras i media ger förorten mening och innehåll. Texterna påverkar 

såväl de som bor i området som allmänhetens bild av området. Ungdomarna kan hävda hur 

många gånger som helst att Vivalla är ett tryggt och bra område, något som de också gör. Men 

den bilden möter hela tiden motstånd av personer som enligt ungdomarna inte ens varit i 

området. Detta då den bild ungdomarna förmedlar inte motsvarar den kollektiva 
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representationen av förorten i dagsläget. Istället har in-gruppen etablerat en annan bild av 

förorten. En bild av förorten som problematisk och otrygg. Marback (et al., 1998) har studerat 

hur narrativ om en plats påverkar vår bild av densamma:  

When you hear or read about a particular city, almost automatically you draw upon what you have 

previously heard or read about that city to judge what you are hearing or reading now (Marback et 

al., 1998, s. 3). 

Det innebär att vi bär på kollektiva bilder av platser även om vi aldrig själva har besökt dem, 

för det är i de gemsamma eller kollektiva berättelserna som våra uppfattningar om dem skapas. 

De kollektiva uppfattningar och bilder som skapas genom språket är ofta mer lättillgängliga 

än de bilder som erbjuds om en person själv besöker en viss plats. Det beror på att de redan är 

tolkade såväl som kategoriserade och förmedlas inom ramen för dessa tolkningar och 

kategoriseringar. De kollektiva bilderna och de narrativ som ligger till grund för dem kommer 

att utgöra området, att bli platsen själv (Skeggs et al., 2004). Dessa kollektiva bilder får 

ungdomarna stå till svars inför. Samtliga vittnar om negativa reaktioner när de berättar att de 

bor i området. De påpekar också att bilderna sällan stämmer överens med faktiska händelser. 

MK17 vittnar om att såväl klasskamrater som lärare kan ställa kritiska frågor om hur det är 

att leva i Vivalla ”när det är så farligt”.   

  Respondenterna vidmakthåller också att de oftast tillskrivs klandervärdiga egenskaper, 

inte sällan baserade på de värsta egenskaperna som uppvisas i gruppen. På detta sätt blir 

distinktionen mellan de etablerade och de uteslutna än mer påtaglig då majoriteten 

representeras av sina bästa egenskaper och minoriteten blir representerad av sina sämsta. Rent 

konkret innebär detta att om en etablerad gör en moralisk klandervärd gärning kommer detta 

att överskuggas av en annan etablerads klanderfria gärning som blir representativ för gruppen. 

Tvärtom fungerar det om en outsider gör en klanderfri gärning kommer denna att överskuggas 

av en annan persons klandervärda gärning som blir representativ för gruppen. Något som 

gestaltas av bland annat RT16.   

Alltså det är ju till exempel ifall någonting händer, så drar man alla över en kant, fast det var en 

liten minoritet som gjorde det, som till exempel som när man la ner Vivallaskolan så var det en 

liten, alltså det var en jätteliten minoritet som förstördes för alla andra, men alla människor, alltså 

Alla vi ungdomar som gick i Vivallaskolan, eller aa som fortfarande går där, vi alla, alltså vi 

fick.  Vad ska man säga, vi alla, vad heter det, alltså, dom förstörde för oss, med andra ord.  Dom 

förstörde för oss som går där. […] Alltså, jag tror att dom [media] drar nytta av att det är en liten 

minoritet som gör det, och alltså, aa, och sen är det, alltså alla har inte den, Alltså den tid att komma 

ner hit till Vivalla, och sen se hur, alltså hur bra det är. I stället läser dom till exempel i NA, och 

där alltså, där framställs vi ju, så här: Det är typ en svart bild. Alltså så här, de här människorna, 

som till exempel läser NA, istället för att komma ner hit och kolla hur läget är, så tror dom på 

media. Vilket leder till att ökningen, ökar, Alltså att människorna, att individerna tror på media 

och dom tycker, alltså dom svartmålar Vivalla. Istället för att komma hit själva och ja (RT16). 

Det territoriella stigmat upprätthåller ett ömsesidigt undvikande mellan majoritetssamhället 

och området som bär på stigmat (Wacquant, 2008). Detta genom aktiva processer av social 

fission och misstro mellan aktörerna i de olika områdena, ett mönster som går att urskilja i 

narrativen där det finns en misstro till Örebro och dess förmåga att avhjälpa problem så som 

arbetslöshet och kriminalitet. Respondenterna vittnar också om att de, i Örebro känner sig 

uttittade och illa till mods. Ungdomarna tycks också flitigt påpeka gemenskapen i området, 
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något som kan ses som en förevändning för att inte behöva lämna området.  

  På samma sätt vittnar respondenterna om en omvänd misstro, där de i 

majoritetssamhället undviker att besöka Vivalla på grund av tron på att området är otryggt och 

problemfyllt.   

  Processen syftar också till att generalisera egenskaper som typiska för området något 

som gör det svårt för medborgana att distansera sig från den kollektiva bilden. Aktörerna som 

bär på stigmat får emellertid svårt att undfly de attityder och föreställningar som präglar 

området, och tvingas istället internalisera dessa bilder (Johansson & Hammarén, 2010). Något 

som kan ses i narrativen där ungdomarna definierar sig själva som annorlunda i jämförelse 

med andra örebroare.   

  Aktörerna i det territoriala området försöker därför dölja sitt stigma genom att hävda en 

annan tillhörighet. Något som jag inte funnit tecken på i narrativen, de flesta, med undantag 

för SK18 är tvärtom stolta över sin tillhörighet. SK18 följer dock det mönster Wacquant 

(2007; 2008) talar om. Han identifierar sig inte gärna med bostadsområdet. Hans strävan att 

undgå att bli förknippad med Vivalla gör att den negativa diskursen bibehålls genom oviljan 

att signalera tillhörighet till området.   

  Ordet ”ort” används inte sällan av respondenterna (dock inte av SK18) för att uttrycka 

gemenskapen i området, men lika mycket distansen till majoritetssamhället. ”Orten” är 

förortsslang och syftar till att ersätta förortsbeteckningen och fylla begreppet med en ny 

betydelse.   

Nej, det är samma sak i Varberga. Men om vi typ jämför Vivalla med Adolfsberg [annan stadsdel 

i Örebro] Vivalla klassas som en, som en ort, i orten finns det mindre status, än om vi säger 

Adolfberg. Adolfsberg det är liksom ett rikare område, det är där, det är där folk med bättre 

ekonomi bor. Medans i Vivalla kanske, nykomlingar och sånt (ST16). 

Anammandet av ”ort”-begreppet kan ses som ett led i etablerandet av en motståndsidentitet 

där begreppet förort har blivit en myt för problem och där ”ort-begreppet” ämnar skapa en ny 

signifikant med ett nytt signifikat.  Här gör respondenterna motstånd mot maktens språk och 

skapar sitt eget, fritt från förtryck.  

5.3.3 Identitetsmönster 

Identitetsbegreppet kan närmast liknas vid människans källa till erfarenhet och mening. Vår 

identitet styr oss i hur vi tänker och handlar, både bildligt och bokstavligt. Vår identitet styr 

vårt handlingsmönster såväl som konsumtionsmönster, hur vi klär oss, hur vi beter oss och 

framförallt hur vi ser på oss själva i relation till våra handlingar. Identiteten skapas i 

interaktion med andra, det kan ses som en förhandling där identiteten också måste godkännas 

av gemenskapen för att få ett värde. Gemenskapens normer, värderingar och förutsättningar 

styr identitetens utvecklingspotential (Castells, 1999; Hammarén & Johansson, 2007; 

Gustafson, 2006).   

  Det finns många intressanta identitetsmönster i narrativen, identitetsmönster som tyder 

på att ungdomarna relevantgör sina identiteter beroende på socialt sammanhang (Engblom, 

2004). I relevantgörandet av en identitet är språket ett viktigt verktyg. Ett sådant tecken är hur 

samtliga talar ett annat språk hemma än vad de gör med sina kompisar, de kan också skifta 

mellan ”förortsslang” till andra vokabulär. RT16 pekar på att hon använder språket för att 
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passa in i olika sammanhang. ”Förortslangen” beskrivs också som ett gemenskapsskapande 

språk som ser likadant ut i olika ”orter”. 

Tillexempel här, alltså vi använder oss av, man kan både tänka på språksociologi alltså, alltså 

Här har vi ett eget språk, eller alltså, inget eget språk, men alltså vi har ett invandrarspråk, som 

jag både kan använda mig ifall jag flyttar, och skulle bo i en annan ort, då skulle jag inte känna 

mig utanför, utan jag skulle fortfarande ha, jag skulle fortfarande ha det i blodet (RT16).  

Just ”orten”, eller platsen tycks ha stor inverkan på identitetsskapandet, i likhet det med 

Gustafson (2006) som studerat unga barns identitetsskapande i geografiska miljöer där barn, 

enligt henne, skapar sin identitet utifrån sin närmiljös förutsättningar. Barnen tillskriver sig 

själva och andra vissa egenskaper och attribut utifrån var de är lokaliserade. Det finns dock 

ett intressant mönster som går att urskönja är hur respondent SK18 skiljer sig från de övriga 

respondenterna i nästan samtliga svar. SK18 har trots sin hemvist i området ingen stark 

anknytning till området, SK18 är också den av respondenterna som på frågan om vilken 

nationalitet eller etnisk grupp han tillhör svarar svensk.  De övriga respondenterna uttrycker 

också hur de sällan är ”på stan”, de rör sig mest i Vivalla, det är där de känner sig trygga, det 

är där de har sina vänner och sin familj. Stan är ingen naturlig mötesplats för dom.  

  Varför SK18:s svar skiljer sig från de andra kan ha många anledningar. Det kan vara att 

han är den äldsta respondenten på sina 18 år, det kan bero på att han under sina unga år växte 

upp i en tätort utanför Örebro. SK18 en av få som åberopar deltagande i en kulturell kontext, 

så som firandet av midsommar, som svenskhet snarare än genetiska drag eller yttre attribut, 

något som vittnar om en syn att svenskhet är något som kan ”erövras” eller förhandlas till, 

snarare än födas in i. SK18 uttrycker hur han inte passar in i Vivalla. Han klär sig inte som 

”dom”, han pratar inte som ”dom” och han deltar i kulturella sammanhang som är ovanliga i 

området. Han vidhåller att det finns en gemenskap i området, men tycks mena att denna 

gemenskap inte är för alla:  

Ehh. Dom flesta som bor här är inte I-lands födda, alltså födda här. Eller alla fall inte härifrån 

ursprunglighet.  Sedan är inte jättemånga kristna, alltså det är bara folk, till väldigt hög grad, 

som jag har upplevt det, jag ser inte så mycket svenskar här iallafall vet inte om det bor så 

jättemånga här men, aa jag tycker det är segregerat alltså, för jaa. Vi har moské här men vi har 

ingen kyrka, det är jättemycket invandrare, inte så mycket svenskar. Det kommer inte så mycket 

folk hit som inte bor här. Därför tycker jag liksom att det är segregerat, det är ingen som bor i 

säg typ Lundby som kommer och går på Vivallaskolan efter att dom gått ut sina sex första år 

(SK18).  

De övriga respondenterna känner starka band till Vivalla, de anser att Vivalla format hur de 

är i hög grad. Örebro som helhet känner de inte så starka band till. I Örebro finns en annan 

jargong än den i Vivalla, det är det vittnar FT16, MK17, RT16, TT16 och ST16 om, som 

vittnar om att den öppenhet gentemot varandra som finns i Vivalla saknas i Örebro.  

  Det tycks finnas ett mönster att framställa ungdomar i socialt utsatta områden som 

ungdomar som saknar framtidstro och hopp22. Det finns med hög sannolikhet sådana 

ungdomar i områden som Vivalla, men att det skulle vara något generellt för ungdomar i 

förorten talar dessa narrativ emot. Samtliga respondenter har stora visioner i livet och upplever 

att de presterar bra, eller helt okej i skolan. De tror också att växa upp i Vivalla ger dom 

                                                           
22 Något som bland annat beskrivs i artikeln ”Husby visar att framtidstron i förorten måste återupprättas” av 

Hamednaca et al. (2013). 
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möjligheter snarare än hinder att nå sina drömmar, även om de pekar på att den negativa 

områdesdiskursen kan försvåra deras framtida jobbsökande:  

Alltså som jag nu skulle gå på en jobbintervju och så skulle de fråga mig vart jag kommer ifrån, 

och jag hade sagt Vivalla, så hade man liksom kollat på det kritiska runt hela Vivalla, inte liksom 

på det bra som händer i Vivalla.  Så jag tror man hade dömt mig efter det (ST16).  

Vivalla ger ungdomarna förståelse för andra kulturer och en gemenskap som de kan dra nytta 

av i framtiden, det framkommer i en del av narrativen. På frågan om Vivalla ger RT16 

möjligheter eller förhinder att nå sina drömmar svarar hon enligt följande: 

Alltså möjligheter, om man tänker, tillexempel här, alltså vi använder oss av, man kan både tänka 

på språksociologi alltså, alltså Här har vi ett eget språk, eller alltså, inget eget språk, men alltså vi 

har ett invandrarspråk, som jag både kan använda mig ifall jag flyttar, och skulle bo i en annan ort, 

då skulle jag inte känna mig utanför, utan jag skulle fortfarande ha, jag skulle fortfarande ha det i 

blodet (RT16). 

Även FT16 och MT16 lyfter fram Vivalla som en plats som de kan dra fördelar från, tack vare 

kulturen i området och det engagemang och ideella krafter som finns i området. Att ”bara” 

röra sig i området och inte övriga Örebro är dock negativt och försvårar möjligheterna att nå 

sina drömmar, säger ST16. 

5.3.4 Sammanfattning 

I det tematiska avsnittet har identiteten analyserats utifrån begreppen habitus, respektabilitet, 

moralisk differentiering, territoriellt stigma och identitetsmönster. Ungdomarnas identiteter 

skapas i interaktion med andra. Platsen skapar förutsättningar för identitetsskapandet. 

Ungdomarna talar om hur det finns områdesspecifik status och värderingar. Området skapar 

också en stark känsla av trygghet och gemenskap hos ungdomarna. Denna känsla och 

gemenskap liknar den identitet som Sernhede (2009) benämner som förortsidentitet. Lika 

viktig som gemenskapen inom området är för förortsidentiteten är också motståndet mot det 

som inte tillhör området. Ungdomarna vittnar om ett ömsesidigt undvikande av platser. 

Vivallaungdomarna besöker sällan andra områden samtidigt som ungdomar från andra 

områden sällan besöker Vivalla. Mellan områdena tycks det också finnas en misstro och flera 

av respondenterna vittnar om att de inte känner sig så trygga när de är utanför områdena.  

  Den moraliska differentieringen är påtaglig i narrativen. Samtliga respondenter är eniga 

om att det finns en negativ bild av området. En diskurs som genomsyrar såväl media som 

aktörer utanför området. Ungdomarna får också stå till svars för den kollektiva bilden av 

området. Samtliga vittnar om negativa reaktioner när de berättar att de bor i området. De 

påpekar också att bilderna sällan stämmer överens med faktiska händelser. MK17 vittnar om 

att såväl klasskamrater som lärare kan ställa kritiska frågor om hur det är att leva i Vivalla 

”när det är så farligt”.   

  Att framhäva Vivalla som en farlig plats vittnar om att det territoriella stigma platsen 

bär med sig. Ungdomarna vittnar om att de blir ifrågasatta när de berättar var de bor, de 

upplever att andra personer undviker dom och de har svårt att etablera kontakter utanför 

området. För att undvika stigmat använder ungdomarna olika strategier, en del försöker dölja 

dissimulera sin tillhörighet genom att ta avstånd från området och det som förknippas med 

det. Andra försöker förändra bilden av området genom att tillskriva det andra, mer positiva 

egenskaper i syfte att häva stigmat ibland genom att påpeka att det finns andra områden som 
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är ”mycket värre”.   

 

5.4 Sammanvägning av diskursanalysen och tematiska analysen   

Jag har i den här studien haft för avsikt att ge respondenterna möjligheten att definiera 

problem, detta då det som övriga samhällsmedborgare upplever som problem inte 

nödvändigtvis uppfattas på samma sätt av ut-gruppen. Kanske kan också ungdomarna 

blottlägga problem som övriga medborgare inte uppenbarat eller blundat för? Detta blir 

påtagligt i diskussionen om området och vilken betydelse området har för deras jagutveckling. 

Ungdomarna är däri måna om att etablera en diskursiv sanning om området som en trygg 

uppväxtmiljö, där den sociala samvaron bidragit till en social trygghet. Detta genom 

användande av bland annat ECF (Pomerantz, 1986), nyansering genom kontrastering eller 

användandet av ordet ”ju” för att befästa bilden av att ”alla känner alla” i området, och att det 

”är ju tryggt här” eller det finns andra ställen som är ”mer otrygga” (Ambjörnsson, 2004; 

Anward, 2005).  Denna sanning befästs genom att göra motstånd mot mediabilden av området, 

media ”överdriver”, ”svartmålar” och drar ”alla i området över en kam”. De gör också 

motstånd genom att bemöta klasskamrater, lärare och andra utomstående i deras 

slentrianmässiga bild av området. Detta är emellertid svårt då personerna utanför området 

tycks ha en stark etablerad bild av området som otryggt. Ungdomarna påtalar hur de inte sällan 

får stå till svars för den negativa bilden av området, och de blir inte sällan bedömda utifrån 

gruppens (andra boende i områdets) sämsta egenskaper så kallad moralisk differentiering 

(Elias & Scotson, 1999). Ungdomarna är därför måna om att befästa en sanning om att de inte 

är som ”de andra”. De är inte som den slentrianmässiga bilden av Vivallabon. De är inte 

sådana som ”gör problem”. De lyfter oftast fram att de, trots att de kan uppfattas som pratiga 

eller stökiga egentligen är snälla och inte alls problemskapare.   

  Samtidigt tycks det vara viktigt att ungdomarna befäster en sanning om dem som 

”invandrare”, oberoende om de faktiskt invandrat eller ej. Detta genom att relevantgöra sig 

som ”vi invandrare” och ”dom - svenskarna” eller markering genom användande av ”ju” för 

att befästa sanningen ”jag är ju inte svensk”, ”jag är ju invandrare”, ”jag ser ju inte svensk ut”. 

Att vara ”annorlunda” och inte känna sig som en del av ”svenskheten” gör att ungdomarna 

aktivt tar avstånd från andra ”svenska” områden. Detta kan liknas vid ett territoriellt stigma 

som upprätthåller ett ömsesidigt undvikande mellan majoritetssamhället och området som bär 

på stigmat (Wacquant, 2008). Detta genom aktiva processer av social fission och misstro 

mellan aktörerna i de olika områdena. När de väl vistas i andra ”svenska” områden vittnar de 

om en otrygghet och en känsla av att inte passa in. De vittnar om hur de ibland får motta ett 

symboliskt våld som förstärker känslan av att inte passa in (Bourdieu, 1999). Kampen att bli 

respektabel går att utläsa i samtliga narrativ, men att dissimulera sin egen klasstillhörighet är 

svårt, framför allt då den är så tätt förankrad i etnicitetsbegreppet (Skeggs, 2000). Att 

dissimulera sin klasstillhörighet innebär således också att frångå sin kulturella och etniska 

tillhörighet, vilket ungdomarna inte kan eller vill göra. Istället strävar de efter respektabilitet 

genom att försöka förändra den klasstämpeln förorts- och etnicitet- begreppet medfört. Detta 

genom bland annat anammandet av ”ort”-begreppet som kan ses som ett led i etablerandet av 

en motståndsidentitet där begreppet förort har blivit en myt för problem och där ”ort-

begreppet” ämnar skapa en ny signifikant med ett nytt signifikat. 
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras metodvalet samt hur resultatet skiljer sig från andra studier. Avsnittet 

behandlar också vad den aktuella studien bidrar med för ny kunskap och redovisar nya 

kunskapsfält som kan utgöra föremål för vidare forskning.  

6.1 Studiens fynd 

Respondenterna talar om hur de av andra kan uppfattas som spralliga och pratiga, och hur 

detta kan uppfattas som negativt av andra och på så sätt spä på en bild av att Vivalla ska vara 

ett ”stökigt” område. En intressant del i detta är också att flera av respondenterna kopplar 

samman status med att göra sig hörd: 

Man måste tillexempel, visa upp, Alltså man måste bli hörd. Aa. Alltså det beror på om man vill 

ha uppmärksamhet, ska man tala med väldigt högt ljud, alltså att alla, alltså runt omkring dig så 

att de hör dig, Alltså man kan komma in till ett rum, så här väldigt tyst, man är tyst och blyg, Alltså 

det finns olika människor, alltså vissa människor tycker om att komma in och visa att det är dom 

som bestämmer, dom är väldigt högljudda alltså (RT16). 

Respondenterna tycks relevantgöra sina identiteter i vissa sammanhang, där de kan skifta 

språket i olika sammanhang. Språket användas för att markera tillhörighet, men också icke-

tillhörighet. ”Jag pratar inte som dom” säger SK18, och refererar till att de som bor i Vivalla 

använder ett specifikt uttryckssätt. Språket används också för att passa in i området, med 

diverse slanguttryck, men också för att simulera en annan tillhörighet.   

  Flera av respondenterna utrycker olikheter i hur de tror nära vänner uppfattar dem 

jämfört med hur personer som inte känner de så väl eller inte alls uppfattar dem. Inte sällan 

talar de om icke-fysiska attribut när de talar om sina vänner. Där de tror att vännerna tar fasta 

på att de är glada, snälla, roliga. När det kommer till personer som inte känner de så väl är det 

mer fysiska attribut som åberopas. ”Som en typisk invandrare”, ”Svarting” eller 

”invandrartjej” är inte ovanliga beskrivningar. Något som är intressant då det vittnar om att 

identiteten kan ta helt olika former beroende på sammanhang. Där ungdomarna i sammanhang 

där de känner sig bekväma kan likna sin identitet vid; ”jag är den jag är på grund av hur jag 

är”, identiteten styrs av personens handlingar och agerande, något som tyder på att ungdomen 

befinner sig inom en gemenskap där kapitalformer eller habitus inte behöver förhandlas. 

Kontrasten är när ungdomen befinner sig mellan olika gemenskaper eller inom en annan 

gemenskap. Där definieras jaget snarare utifrån ”jag är den är jag är på grund av hur jag ser 

ut att vara”. I sådana sammanhang fästs fokus på roller och rollförväntan. En rollförväntan 

som till stor del styrs av yttre attribut, något som tyder på att det råder en obalans i 

kapitalformer och habitus. 

  Respondenterna vittnar om en stark gemenskap till området och starka länkar till deras 

nationella gemenskap, däremot tycks det finnas en avsaknad av gemenskap till övriga Örebro 

och Sverige. Den distanserade andre behöver emellertid inte bo längre ifrån oss än några få 

busshållplatser för att känslan av gemenskap och sammanhang ska suddas ut. I den 

kosmopolitiska värld vi lever i idag kan vi rent av ha mer gemensamt med en person flera 

hundra mil bort än vad vi har med den som bor ett par busshållplatser ifrån oss. De utsuddade 

nationella gränserna och globaliseringen tycks öppna upp för detta. Avsaknaden av 

gemenskap till staden gör att ungdomarna undviker staden i den mån det går, de är där när de 
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måste. Trots det vill samtliga att Vivalla ska bli mer integrerat i övriga Örebro, men de vill 

samtidigt inte överge den kultur de skapat i området.   

    Trots att ungdomarna pekar på att arbetslösheten i området är hög och att de ekonomiska 

resurserna i området är svaga har de positiva framtidsutsikter, de drömmer om karriärer inom 

olika branscher och länder. Även om segregationen medför att de inte har så mycket kontakt 

med övriga samhället, där jobben finns, är de övertygade om att deras kulturella kompetens 

är de till gagn.   

  Ungdomarnas självuppfattningar tycks påverkas av de kollektiva representationer som 

präglar området. Det framkommer sällan explicit på frågan om de blir påverkade av medias 

bild, men det går att utläsa i narrativen att det påverkar hur de ser på sig själva i relation till 

området. Ungdomarna uttrycker att de inte sällan får negativa reaktioner från andra när de 

säger att de kommer från Vivalla. RT16 uttrycker den slentrianmässiga bilden såhär: 

Alltså hon är inte smart, hon är inte sådär, alltså, ifall man skulle jämföra mig med en vanlig så 

här svensk blondin tjej. Till exempel fast att dom inte vet vem jag är (RT16). 

FT16 påpekar också att andra förväntar sig att hon, på grund av vart hon bor, och hur hon ser 

ut kommer börja ”göra problem snart”. De kollektiva representationerna medför alltså ett visst 

förväntat handlingsmönster och inte sällan sker en moralisk differentiering av de som bor i 

Vivalla där de tillskrivs gemenskapens klandervärdiga egenskaper.  

  AB17 beskriver att han tror att folk som möter honom på stan primärt hade sett honom 

”som en svarting”, han beskriver hur folk undviker honom och området på grund av en negativ 

bild av området och honom som ”invandrare”. Han blir inte sällan illa till mods, och känner 

sig uttittad och han får inte sällan stå till svars för den negativa områdesbilden. På frågan om 

andras bild är viktig för honom svarar han såhär: 

Joo, det har det. Det har varit viktigt för mig att kanske vissa människor uppfattar mig att jag är 

en dålig människa men efter att jag menar, nu bryr mig inte så mycket om vad folk tänker om 

mig. Men när du hör för mycket gånger för många gånger då. Det känns som du, det känns, mm 

du vet, inte bra (AB17). 

Det tycks pågå en diskursiv kamp om vem som ska få fylla signifikanten ”förort” och 

”invandrare” med ett signifikat. Båda dessa begrepp har blivit myter för problem. Något som 

respondenterna är med i kampen för att ändra på. Det läggs mycket energi på att skapa en 

sanning om att ”jag är ju inte en sån”, en sån som skapar problem, och Vivalla är ”ju inte 

otryggt” något som tyder på att det finns en konkurrerande sanning. För att bibehålla dessa 

sanningar används extremfallsformuleringar för att peka på att det i området är en stor 

gemenskap, där alla känner ”alla” känner sig som en stor familj. Det finns också en sanning 

om att respondenterna ”är annorlunda”, den bilden tycks de dock inte vilja ändra på, eller 

kunna ändra på heller. De lyfter inte sällan fram hudfärgen för att peka på hur de skiljer sig 

från andra. Men de vill/kan inte dissimulera sin tillhörighet, den är för stark del av deras jag, 

istället vill de fylla den negativa myten med ett nytt signifikat.   

 

6.2 Förortsidentitetsparadoxen 
I narrativen framgår något tämligen paradoxalt som jag valt att benämna 

förortsidentitetsparadoxen. Detta syftar till hur ungdomarna vill hålla fast vid sin 

förortsidentitet och invandraridentitet, även om de är födda i Sverige, något som vittnar om 
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en stark lojalitet till området och gemenskapen. Ungdomarna vill behålla sitt annorlundaskap 

och kulturen i Vivalla samtidigt vill de förändra områdets status och narrativen om området, 

detta utan att göra avkall på sin identitet. De lyfter ibland fram hur den Andre aldrig besöker 

Vivalla och på det sättet skapar sig sin egen bild av området, samtidigt vittnar de om hur de 

aktivt undviker övriga Örebro. Ungdomarna vill bli en del av Örebro men vill behålla 

områdets kultur och i viss mån slutenhet. Att vilja vara annorlunda samtidigt som att vilja 

passa in är motstridiga dygder som ungdomarna eftersträvar. Passar man in ”för mycket” i 

övriga Örebro finns en risk att förortsidentiteten åsidosätts och man blir tvungen att göra 

avkall på gemenskapen (se till exempel narrativen från SK18, som numer tar avstånd från 

många av hans tidigare vänner i området och gör medvetna val för att distansera sig från 

området, dels genom att klä sig på ett sätt som signalerar icke-tillhörighet men också fysiskt 

avskärma sig från området). Passar man däremot ”för lite in” i övriga Örebro riskerar misstron 

och fissionen att öka mellan områdena, något som stärker förortsidentiteten men försvårar 

chanserna att bli respektabel.   

6.3 Metoddiskussion 

Den här studien undersöker identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett så kallat 

”särskilt utsatt område”. Detta genom att studera platsens betydelse för identitetsskapandet 

samt hur ungdomar upplever att samhällets kollektiva representationer av området påverkar 

deras sociala identitet. Studien bygger på en tvådimensionell analys där ungdomarnas narrativ 

analyseras såväl tematiskt som diskursivt. I studien är narrativen i centrum och fokus ligger 

på såväl vad som sägs som hur det sägs. Att kombinera dessa två analysmetoder vid 

studerandet av identitet är unikt för denna studie. Det är dock inte ovanligt att tidigare studier 

kombinerar olika analytiska metoder, men det är då i huvudsak observationer som kombineras 

med djupdykande intervjuer (se t.ex. Gustafson, 2006; 2011).   

  Genomgående har det funnits en ambition att synliggöra ungdomarnas narrativ för att 

låta dem själva definiera sig, området och omvärlden. Att synliggöra ungdomarnas 

resonemang och reflektioner är också ett viktigt steg i framställandet av ungdomar. Tidigare 

studier vittnar om att ungdomar i förorten i media och andra sammanhang framställs som 

passiva och oreflekterade, eller till och med som farliga och/ eller onda (Arthurson et al. 2005; 

Billevik, 2016; Muzzio & Halper, 2002 Schafran 2013; Sernhede, 2002). Detta späder på en 

dikotomi inte minst mellan majoritetssamhället och förorten men också mellan vuxen- och 

ungdomssamhället.  

  Respondenterna är mellan 16–18 år och av båda könen. Det fanns en ambition att ha en 

jämn fördelning mellan könen men det var betydligt svårare att rekrytera killar än tjejer något 

som resulterade i en snedfördelning där 5 tjejer och två killar utgör empirin. Detta är förstås 

en svaghet, men ambitionen har aldrig varit att utröna skillnader eller likheter könen emellan. 

Jag har tidigare lyft fram SK18 som en respondent vars svar skiljer sig drastiskt från de övriga 

respondenterna vars narrativ i övrigt är mycket snarlika. SK18 vittnar om områdets 

heterogenitet och manifesterar den urvalsmässiga bredd jag hoppades få. Att svaren skiljer sig 

åt ser jag inte som någon svaghet, då det följer en diskussion om varför svaren kan tänkas 

avvika. Identiteter förhandlas och skapas i relation till andra, SK18 som byggt upp en trygghet 

redan innan han kom till området kan antas vara mindre beroende av grannskapets legitimitet.  
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6.4 Resultatdiskussion 

Resultatet visar i likhet med andra studier (Gustafson, 2006; 2011, Le Grand, 2010; Dovey et 

al., 2004) att platsen är av stor betydelse för identitetsskapandet. Studien vittnar också om hur 

bilden av Vivalla kommit att definieras, inte av de som bor där utan av människor utanför 

området. En process som Marback et al. (1998) och Skeggs et al. (2004) menar är vanlig. Där 

människans bild av en distanserad plats bygger på redan bearbetade narrativ om platsen. Att 

bibehålla och värna om sin icke-svenskhet är också något som studien visar. Lacy (ibid.) som 

studerat svarta personer levandes i vitt medelklassområde, skriver att den svarta befolkningen 

tenderar att visa en oro för, men samtidigt en vilja att upprätthålla deras svarta identitet. 

Studien visar att dissimulerandet av klasstillhörighet, som Skeggs (2000) talar om, tycks vara 

lättare att göra om klasstillhörigheten inte är så nära förankrad i ens hudfärg. Att som 

mörkhyad dissimulera sin klasstillhörighet innebär också att den grundläggande etniska och 

geografiska tillhörigheten måste döljas, något ungdomarna varken kan eller vill. Även om 

platsen är mycket viktig för identitetsskapandet är också ungdomarnas annorlundaskap också 

en viktig del i etablerandet av en gemenskap. Att sticka ut och inte vara som alla andra, det 

vill säga de som bor i Örebro, är en viktig komponent för att bli accepterad i sin identitet i 

området.   

  Den här studien riktar sig specifikt till ungdomar och deras identitetsskapande i 

förhållande till plats, ett angreppsätt som de flesta studierna saknar. Ungdomarna tycks vara i 

en ålder och fas i livet som möjliggör för dem att resonera kring sin identitet ur såväl ett 

nutidsperspektiv, framtidsperspektiv men också retrospektivt. De har också en annan typ av 

kunskap kring andras uppfattning om området och är mer insatta i den mediala diskursen om 

området än studier där respondenterna är yngre (se t.ex. Gustafsson 2006; 2011).   

  Denna studie föreslår inte några interventioner eller hemliga recept på hur vi får bukt 

med de problem som finns i Vivalla och andra områden med liknande sammansättning. 

Sådana förslag finns det redan gott om, och majoriteten av dessa, i alla fall de som når oss i 

andra stadsdelar, tycks komma från personer helt utan anknytning till området. Istället syftar 

denna studie till att lyssna. Lyssna på rösterna som kommer inifrån, den kommer inte leda till 

några samhällsomvälvande åtgärder, eller ett annorlunda mediespråk. Men förhoppningsvis 

leder den till en ökad förståelse för ungdomar som växer upp i socialt utsatta områden, och 

deras kamp för att bli respekterade.   

  Ungdomarna besitter en stark kraft och vilja att förändra och förbättra, att rasera gamla 

fördomar och stereotyper och ersätta narrativen med deras egna definitioner. Att själva få 

definiera förorten och de problem och utmaningar som inryms är något som ungdomarna 

tycker är viktigt och lägger stor diskursiv kraft på, inte minst genom etablerandet av en 

alternativ diskurs som beskriver området i som en plats för trygghet och gemenskap. Det är 

intressant att se hur ungdomarna får utlopp för denna kraft genom att engagera sig i området, 

där de deltar och engagerar sig i arrangemang och andra, enligt ungdomarna, positiva saker 

som händer i området. De är också måna om att bidra till en god stämning i området genom 

att hälsa på sina medmänniskor och välkomna alla nytillkomna till området. De försöker också 

i viss mån nå ut även utanför området med denna bild. I skolan blir de språkrör för området 

där de får bemöta kritik och stereotypa bilder om platsen. Ungdomarna ryggar inte tillbaka för 

att påvisa att området ”faktiskt inte är så dåligt” även om de tycker att det är jobbigt att behöva 
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bli förknippad med dåliga saker och att av andra förväntas ”göra kaos snart” som FT16 

uttrycker det. Jag kan inte tänka mig bättre företrädare från förorten än de som faktiskt bor 

och lever där. Jag är övertygad om att ungdomarna kommer hitta plattformar för att nå ut med 

sitt budskap. Efter det återstår bara från övriga samhället att lyssna. Jag är förvissad om att vi 

gör samhället en stor björntjänst om vi stänger förortens ungdomarnas narrativ ute från 

samhällsdebatten, då kommer deras inneboende kraft att finna andra vägar att sippra ut, kanske 

genom mer kontroversiella och radikala kanaler. Hjalmar Söderberg skriver om riskerna vid 

socialt utestängande: 

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till 

vad pris som helst (Söderberg 1978). 

Slutligen visar också studien hur ungdomarna får utstå samhälleliga differentierings-

mekanismer som gör att de framstår som avvikande, en bild som ungdomarna också 

internaliserat, ”Jag är ju inte som dom”. Även om studien bidrar till en bättre förståelse för 

ungdomars identitetsskapande i socialt utsatta områden öppnar den upp för vidare forskning. 

Vidare forskning skulle kunna blottlägga skillnader mellan områden med olika 

sammansättning. Vidare forskning skulle också kunna rikta sig till fokusgrupper där det torde 

bli extra tydligt hur identiteten relevantgörs i interaktion med andra.   

  Att det i socialt utsatta områden förekommer problem så som bilbränder, stenkastningar 

mot blåljuspersonal och skottlossningar är något som är vida känt. Diskussionerna brukar röra 

hur polis och myndigheter ska kunna komma att avhjälpa problemen. Denna diskussion är 

förstås välkommen, det kommer behövas engagemang och en bred myndighets-

sammanslutning för att avhjälpa problemen. Samtidigt saknas det en diskussion om vilka 

interventioner som bör/ kan komma inifrån området och en diskussion om det 

förändringsarbete som redan sker. Det saknas också en diskussion om hur en våldsutsatt 

närmiljö kan komma att påverka barn och ungdomars utveckling och förutsättningar för 

identitetsskapande.  

 Förorten har idag blivit ett slagträ i den politiska debatten där samhället beskrivs som 

präglat av laglöshet. Ett samhälle där kriminella gäng styr och härskar över städerna. Denna 

bild används sedan enligt Macek (2005) och Graham (2014) som förevändning för en mer 

repressiv högerpolitik och verkar för en mer auktoritär kriminalpolitik med strängare straff 

som följd. Demoniseringen av fattiga spelar en hegemonisk roll. Konkret handlar det om att 

peka ut vissa människor, vissa grupper och vissa områden som icke-fungerande. Detta genom 

att framställa de fattiga som lata, oansvariga och kriminella. Något som syftar till att 

rättfärdiga interventioner riktade mot dessa människor, grupper och områden. Denna politiska 

retorik bygger snarare högre sociala och diskursiva murar områden emellan och borde 

motarbetas. Där spelar forskningen men också det sociala arbetet en viktig roll, i nyanserandet 

av förorten och dess invånare.  
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7. Slutsats 

Identitetsskapandet hos ungdomar som växer upp i ett socialt utsatt område är relaterat till den 

plats de växer upp på. Platsen skapar inte bara rumsliga förutsättningar för utveckling, den 

skapar också attityder och uttrycksmönster. Ungdomarna är alla medvetna om den negativa 

områdesdiskurs som präglar området, något de ibland blir smärtsamt påminda om när de får 

blickar och negativa reaktioner när de säger att de kommer från området. Flera av ungdomarna 

känner en stark förbindelse till området, men lika starkt är det obefintliga bandet till övriga 

staden. Tryggheten och gemenskapen kopplat till området och otryggheten och avsaknad av 

gemenskap kopplat till övriga staden gör att de flesta undviker staden förutom när de mer eller 

mindre tvingas dit i samband med undervisning. Genom att upprätthålla sanningen om Vivalla 

som ett tryggt område med stor gemenskap skapas en kollektiv identitet i området där 

människor från olika kontexter kan samlas. Förortsidentiteten tar avstånd från de kollektiva 

representationer som präglar området och skapar nya narrativ i kampen om respektabilitet.  

  I ungdomarnas narrativ framkommer en paradox som jag benämnt som förortsidentitets-

paradoxen, denna motsägelse syftar till ungdomarnas vilja att bli en del av Örebro men 

samtidigt behålla områdets kultur. Ungdomarna vill hålla fast vid sin förortsidentitet och 

invandraridentitet och annorlundaskap samtidigt vill de förändra sin och områdets status och 

narrativen om området, om invandrare, och boende i Vivalla, detta utan att göra avkall på sin 

identitet.   
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