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Förord 
 

Vårt examensarbete gällande etnisk boendesegregation har successivt skapats under en period 

som kan kännetecknas av mycket slit och sömnlösa nätter. Vidare kan arbetets gång 

kännetecknas av en tid fylld med stress och frustration, men även mycket skratt och glädje då 

vi under arbetets gång har kommit varandra närmare och knutit an på ett annat sätt. Vi vill 

rikta ett stort tack till vår handledare Münir Dağ som har vägvisat oss och varit till väldigt stor 

hjälp under uppsatsens gång. Vi vill även ta tillfället i akt och tacka de härliga killarna Aram, 

Emre, Aras, Milo och Edin från Malmvägen för deras medverkan. Vi vill också tacka 

fältfritidsledaren på Arena Satelliten för dennes bidrag. Utan våra respondenter hade inte 

denna undersökning varit möjlig att genomföra. 
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                                                  Abstract 

The survey is a qualitative study that aims to investigate the ethnic housing segregation in the 

residential area around Malmvägen that is located in Sollentuna. Malmvägen is a 

millionprogramarea that’s made up of unattractive tall buildings with grey facades. The 

majority of the residents have foreign backgrounds and the unemployment rate is high among 

the youths in the area. The apartment rents on Malmvägen are low and many of the residents 

belong to the subclass of society. Because of limited options many families have to live 

crowded. There is a lot of prejudice against the area due to brawls and damage that took place 

in the 1990s. The fact that a new custody has been built in the area has not reduced the public 

prejudice. The purpose of the survey is to investigate how ethnic housing segregation affects 

young people and how this type of segregation can be prevented. The result shows five young 

adults experiences and their experiences of living in the ethnically housing segregated 

Malmvägen. Also, the statements given by a field recreation leader regarding the perceptions 

of the circumstances of the area is presented. Through all the respondents statements it was 

confirmed that the area is ethnically segregated and that this leads to a variety of 

consequences.  

 

The youths of Malmvägen fall victim to the current ethnic housing segregation and this is also 

corroborated by a statement that the field recreation leader made; “The youths lack a sense of 

not having an opportunity in life”. 

 

Keywords: Ethnicity, ethnic housing segregation, young adults, consequences, housing, 

unemployment, education, Malmvägen. 
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                                            Sammanfattning 
Undersökningen är en kvalitativ studie som syftar till att granska den etniska 

boendesegregationen i bostadsområdet Malmvägen som är belägen i Sollentuna. Malmvägen 

är ett miljonprogramsområde som består av oattraktiva höghus med gråa fasader. Majoriteten 

av befolkningen har utländsk bakgrund och det råder en hög arbetslöshet bland områdets 

ungdomar. Hyrorna på Malmvägen är låga och många av invånarna är låginkomsttagare. På 

grund av begränsade valmöjligheter bor många familjer trångt. Det förekommer mycket 

fördomar mot området på grund av bråk och skadegörelse från 1990-talet. Att ett häkte 

nyligen byggts i området har inte minskat allmänhetens fördomar. Studiens syfte är att 

undersöka hur etnisk boendesegregation påverkar ungdomar samt hur denna typ av 

segregation kan förebyggas. Resultatet visar  fem unga vuxnas erfarenheter samt upplevelser 

av att bo i det etniskt boendesegregerade Malmvägen. Även en fältfritidsledares utsagor 

gällande upplevelser av omständigheterna i området presenteras. Genom samtliga 

respondenters utsagor bekräftades att området är etniskt segregerat samt att detta medför en 

rad olika konsekvenser. 

 

Malmvägens ungdomar faller offer för den rådande etniska boendesegregationen vilket styrks 

av fältfritidsledarens utsaga; ”Hos ungdomarna saknas en känsla av att inte ha möjlighet i 

livet”. 

 

Nyckelord: Etnicitet, etnisk boendesegregation, unga vuxna, konsekvenser, boende, 

arbetslöshet, utbildning, Malmvägen. 
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1. Inledning 

När vi talar om segregation talar vi om skillnader och åtskiljanden som gör att individer inte 

integreras med varandra. Genom segregation upprättas samt bekräftas hierarkiska skillnader 

mellan minst två grupper. ”Segregation skapar insiders och outsiders, etablerade och 

utanförstående, upphöjda och stigmatiserade” (Magnusson Turner, 2008, s.27). Därmed är 

segregation uttryck för över- och underläge, vilket i grunden handlar om makt- och 

relationsförhållandet mellan individer och mellan grupper av individer (Magnusson Turner, 

2008, s.27, 30). 

    De befolkningsgrupper som har det bra ställt ekonomiskt har större valmöjligheter gällande 

bostäder. Det rådde en bostadsbrist i Sverige mellan år 1965-1974 och därför startades, det 

som idag kallas för miljonprogram, för att få bukt med bostadsbristen. Detta spelade en stor 

roll i förändringen av storstadsregionernas såväl sociala som etniska bosättningsmönster. De 

områden som omfattades av miljonprogrammet fick allvarliga problem. Detta på grund av att 

det var överrepresenterat med arbetslösa, låginkomsttagare samt individer som är födda i ett 

annat land än Sverige som bodde i dessa områden (Sundlöf, 2008, s.30-32). Det i sin tur ledde 

till en ökning av boendesegregationen i landet. Boendesegregation medför såväl ekonomiska, 

sociala som etniska konsekvenser. Med detta menas att det skapas en skillnad i individers 

resurser samt behov i vissa geografiska områden (Sundlöf, 2008, s.30-32). 

     Som framgår ovan är den etniska boendesegregationen ett samhällsproblem. Den etniska 

boendesegregationen i Sverige är främst kopplad till förorterna i storstäderna under namnet 

miljonprogrammen (Molina, 1997, s.35). 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur etnisk boendesegregation kan förebyggas. 

Syftet är också att granska upplevelser och erfarenheter hos ungdomarna och fältfritidsledaren 

på Malmvägen gällande denna typ av segregation.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur påverkas ungdomar av den etniska boendesegregationen? 

Hur ser respondenterna på etnisk boendesegregation? 

Hur kan denna typ av segregation förebyggas enligt respondenterna? 

 

1.3 Definition av centrala begrepp 

I nedanstående stycke presenteras definitioner av studiens centrala begrepp; etnicitet, etnisk 

boendesegregation och val av boende. 

Etnicitet 

Etnicitet avser huvudsakligen ett gemensamt nationellt ursprung och inbegriper kulturella 

kännetecken såsom språk, religion, värderingar och seder (Molina, 1997, s.23). 

Etnisk boendesegregation 

Etnisk boendesegregation innebär att individer med liknande egenskaper eller karaktär är 

separerade från individer som inte delar liknande egenskaper (Nordström & Åslund, 2009, 

s.10). 

Val av boende  

Val av boende innebär att individer söker sig till individer med samma bakgrund för att 

utveckla en känsla av närhet och trygghet (Nordström & Åslund, 2009, s.12).   
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1.4 Disposition 

I studien presenteras till att börja med relevant forskning gällande etnisk boendesegregation 

som därefter följs av en genomgång av systemteori samt empowerment som är de teoretiska 

utgångspunkterna i studien. Sedan redovisas studiens metodavsnitt där det bland annat ges en 

beskrivning av val av metod, litteraturanskaffning, urval, intervjuguide, genomförande, 

databearbetning och analys samt där en metoddiskussion genomförs. Därefter utförs en 

resultatredovisning där respondenternas erfarenheter och upplevelser av etnisk 

boendesegregation redovisas. Sedan genomförs en analys där studiens resultat kopplas till 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I slutet av studien redovisas resultatet, 

tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna i form av slutsatser samt diskussion.  

 

2 Tidigare forskning 

2.1 Etnisk boendesegregation 

Segregation betyder ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”, vilket innebär att 

individer med liknande egenskaper eller karaktär är separerade från individer som inte delar 

liknande egenskaper (Nordström & Åslund, 2009, s.10). Definitionen av segregation varierar 

för att den definieras på olika sätt eftersom den har en viss kontrast till hur termen används i 

vardagen. Dock tar vi ställning till Molinas (1997) ställningstagande att den etniska 

boendesegregationen handlar om individens ekonomiska situation och om det politiska och 

ideologiska fältet (Molina, 1997, s.232-233).  

     I Sverige lever individer med olika etniska bakgrunder som ofta bor på åtskilda 

bostadsområden, arbetar på olika arbetsplatser, går i olika skolor och umgås med olika 

bekantskapskretsar. Denna typ av befolkning med många etniska bakgrunder växte snabbt i 

Sverige till följd av att landet var i behov av arbetskraft (Nordström & Åslund, 2009, s.7). 

Den främsta anledningen till den etniskt blandade befolkningen som idag alltmer växer i 

Sverige är att individer kommer som flyktingar. Dessa människor flyr från sina hemländer på 

grund av svåra omständigheter i form av krig, politiska och religiösa skäl (Nordström & 

Åslund, 2009, s.7). Denna utveckling har lett till att Sverige blev och idag är ett 

mångkulturellt land. Detta innebär att det bor individer med olika bakgrund och nationaliteter, 

vilket det har övergått till ett samhälle där det förekommer olika modersmål, traditioner och 

referenspunkter (Nordström & Åslund, 2009, s.7). Olika etniska grupper leder till att det 

skapas ”vi” och ”dem” grupper (Peterson & Hjerm, 2007, s.16). I en studie gjord av Molina 

(1997) som syftar till att analysera den etniska boendesegregationen och dess samband med 

strukturen i samhället och den officiella politiken, framgår att den etniska boendesegregation 

historiskt och geografiskt kan vävas ihop med föreställningar som föreligger om boendet och 

om ”de andra” (Molina, 1997, s.13-15). Denna förändring i samhället har medfört etnisk 

boendesegregation, vilket har skapat oroligheter i bostadsområden samt ett utanförskap. Med 

oroligheter menas att det förekommer våld i de utsatta områdena samt trångboddhet i 

lägenheterna, vilket även gör att bostäderna blir misskötta och slitna (Nordström & Åslund, 

2009, s.8). 

     Det finns olika förklaringsmodeller till varför den etniska boendesegregationen uppstår, då 

detta bland annat beror på att barnfamiljer har andra krav och prioriteringar än singelhushåll 

och pensionärer. Dessa krav och prioriteringar styr deras val av bostadsområde. Individer med 

olika ekonomiska omständigheter och förmögenhet bosätter sig i områden där bostadspriserna 

är anpassade till deras inkomst. Dock finns andra bakomliggande faktorer till den etniska 

boendesegregationen som till exempel familjestorleken, ålder, utbildningsnivå och individens 

ställning på arbetsmarknaden. För att kunna minska den etniska boendesegregationen är det 

viktigt att försöka utjämna skillnaderna på arbetsmarknaden. På så sätt förebyggs 

diskrimineringen och åtskiljandet av individer på grund av deras bakgrund (Nordström & 

Åslund, 2009, s.12). Att individer bor på ett bostadsområde där många andra individer med 
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samma bakgrund, kultur, tradition och språk kan utveckla en känsla av närhet och trygghet 

(Nordström & Åslund, 2009, s.12). Ett exempel kan vara att barn som har samma ursprung 

och hemspråk går i samma skola eftersom att skolan då kan anpassa undervisningen och 

resurserna efter den aktuella gruppen. Ett annat exempel är att det vardagliga livet kan fungera 

smidigare mellan makarna med samma bakgrund för att dem har samma förväntningar på 

varandra och agerar på samma sätt i vissa situationer. Livet blir även enklare när det gäller 

praktiska saker såsom att umgås med släkt och vänner som delar samma geografiska 

bakgrund. En orsak till att den etniska boendesegregationen uppstår är att ”individer väljer att 

söka sig till de individer som de trivs bäst med” (Nordström & Åslund, 2009, s.13).  

     De segregerade bostadsområdena är präglade av arbetslöshet, lågkvalitativ utbildning, 

social otrygghet, diskriminering, slitna hus och marginalisering vilket gör att det klassas som 

problemområden. Det är främst de omgivande villkoren i bostadsområdet som har en negativ 

inverkan på individen. Åtgärder för dessa utsatta områden kan vara extra resurser och bättre 

levnadsvillkor för individerna som bor där (Molina, 1997, s.232-233). 

 

2.2 Kännetecken för etniskt segregerade bostadsområden 

De etniskt boendesegregerade områdena kännetecknas av låginkomsttagare, etnisk 

heterogenitet och stor in- och utflyttning som i sin tur kan leda till att den sociala kontrollen 

försvagas. Detta i sin tur kan leda till att brottsligheten ökar, då det saknas förtroende mellan 

de boende och samhällsinstitutionerna. Det leder till att individen tappar engagemang för det 

egna området. Detta i sin tur medför att det blir svårt att upprätthålla den informella sociala 

kontrollen (Stjärne m.fl., 2007, s.164).  

     Molina (1997) menar att det finns tre kännetecken som är av betydelse för den etniska 

boendesegregationen. Det första är att individer med samma etniska bakgrund bosätter sig i 

samma områden. Etnisk boendesegregation i Sverige är en segregation mellan svenskfödda 

och mestadels invandrare. Ett andra kännetecken är att invandrande när de kommer till 

Sverige oftast saknar ekonomiska resurser, kontakter och information om den rådande 

bostadsförsörjningens funktion. Det skapas till följd av det ett boendeförhållande mellan 

individer och de institutioner, både offentlig och privat som introducerar invandraren under 

dennes första tid i Sverige. Invandrade som inte har några resurser och vetskap om Sveriges 

bostadsområden tar det första bostadserbjudandet de får, vilket oftast blir en bostad i ett 

miljonprogramsområde. Under förutsättningarna kan sedan en del andra faktorer börja verka i 

riktning mot en förstärkt segregationsprocess. Det tredje kännetecknet är bostadsmarknadens 

struktur som är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt (Molina, 1997, s.96-97). 

     Magnusson Turner (2008) framför att individer som lever i hushåll vars ekonomiska samt 

sociala förutsättningar är mindre goda, vanligen lever i de minst attraktiva bostadsområdena i 

staden. Vanliga kännetecken i dessa bostadsområden är otrygghet, bristfällig service samt 

kommunikation. Detta leder till resurssvaghet i bostadsområdena, vilket i sin tur bidrar till 

sämre levnadsvillkor samt sämre livschanser för individer som är bosatta i dessa områden 

(Magnusson Turner, 2008, s. 19). 

 

2.3 Utbildningens och arbetets betydelse för etnisk boendesegregation 
Enligt Magnusson Turner (2008) kan den etniska boendesegregationen förändras om individer 

på etniskt boendesegregerade områden integreras på arbetsmarknaden. Detta då ett tydligt 

samband mellan den etniska boendesegregationen och förankring på arbetsmarknaden har 

urskilts. Forskning har påvisat att det finns två faktorer som kan ligga till grund för 

boendeskillnaderna som råder mellan infödda svenskar och utrikesfödda individer. Den första 

faktorn är att nyanlända utrikesfödda individer vanligen börjar med att bosätta sig i en 

hyresbostad i ett förortsområde. Den andra faktorn är att de som har invandrat i allmänhet har 

en annan socioekonomisk sammansättning jämfört med infödda svenskar. Vidare tyder det på 
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att etnisk boendesegregation är relaterad till underliggande socioekonomisk segregation. Detta 

i sin tur medför att det uppstår skillnader mellan infödda svenskar och utrikesfödda individer 

avseende deras bosättning (Magnusson Turner, 2008, s.20).  

     Andersson (2000, i Stjärne m.fl. 2007) menar att det inte är möjligt att helt minska den 

etniska boendesegregationen till en socioekonomisk fråga. Vidare menar författaren att den 

socioekonomiska segregationen ökar samt att låginkomsttagare nu har kommit att bo mer 

förenat. Stjärne m.fl. (2007) har undersökt skillnader avseende ekonomiska resurser mellan 

bostadsområden vilket resulterade i att en ökning där individer med väldigt begränsade 

ekonomiska resurser i allt högre grad hänvisas till ett resursfattigt område. Ökningen för 

individer med ekonomiska begränsningar gällande boende i mycket resursfattiga 

bostadsområden var inte lika hög mellan år 1980 och 1990, medan minskningen av boende i 

icke resursfattiga områden var påtaglig. Mellan år 1990 och 2000 skedde en stor ökning då 

fattiga individer hänvisades och koncentrerades till mycket resurssvaga bostadsområden och 

då alltmer fattiga individer i icke resursfattiga miljöer fortsätter att minska (Stjärne m.fl., 

2007, s.158,162). 

     Av forskning framgår att en hög andel av arbetssökande ungdomar bor i utsatta 

bostadsområden, har lägre utbildningsprestationer och att familjebakgrunden har en inverkan 

på individens förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden (Sundlöf, 2008, s.140-144, 

172). Trots att de utrikesfödda ungdomarna har utbildningskompetens, är den höga 

arbetslösheten en orsak till att ungdomarna inte har ett arbete. En ungdom som har avslutat 

sina studier på gymnasial nivå inom ett yrkesinriktat program har lättare att inträda på 

arbetsmarknaden. En ungdom som väljer att studera vidare efter att ha avslutat sina studier på 

gymnasial nivå kommer att inträda och etablera sig sent på arbetsmarknaden. Utbildningar 

som kräver flera års studier medför att individen hinner bli äldre när denne bestämmer sig för 

att inträda på arbetsmarknaden. Ungdomar som kommer från resurssvaga områden har kortare 

utbildningstid. Det innebär att de befinner sig i de förhållanden där de är arbetssökande. 

Medan ungdomar från resursstarka områden har längre utbildningstid och är betydligt äldre 

när de inträder på arbetsmarknaden. Utbildningar som kräver flera års studier ger mer 

möjligheter för att individer ska lyckas på arbetsmarknaden (Sundlöf, 2008, s.140-144). En 

slutsats som kan dras av både tidigare svensk och internationell forskning, gjord av Erikson 

(1994) och Duncan (2001), är att det främst är individens egenskaper och dennes 

hemförhållanden som kan påverka den unges studieresultat (Stjärne m.fl., 2007, s.174). 

     Det framgår att den etniska boendesegregationen medför konsekvenser för arbetssökande 

individer och att det påverkar deras studieresultat (Nordström & Åslund, 2009, s.8). Det visar 

sig att individer oavsett bakgrund har en stark vilja att dra sig till individer med samma 

bakgrund, vilket kan ha en positiv effekt när det gäller de ekonomiska omständigheterna. Det 

innebär att individer har det lättare att leva och arbeta med individer som delar samma 

affärskultur och språk (Nordström & Åslund, 2009, s.8). På arbetsmarknaden kan det vara så 

att individer söker sig till en gemensam affärskultur för att det minskar osäkerheten i arbetet 

och självförtroendet ökar hos individen (Nordström & Åslund, 2009, s.13). 

     Den etniska boendesegregationen uppstår när individer väljer att arbeta nära hemmet, 

vilket kan leda till att det blir svårare att inträda på arbetsmarknaden. Arbetssegregationen 

behöver inte handla om små familjeföretag utan det kan även handla om arbetsplatser med 

flera hundra anställda. Ett resultat från en studie gällande arbetsplatssegregation påvisar att 

individer med invandrarbakgrund är mest segregerade och befinner sig på den lägsta 

sysselsättningsnivån, vilket resulterar i att de har de lägsta inkomsterna (Nordström & Åslund, 

2009, s.40). För att kunna försörja sig och ha det bra ställt ekonomiskt är det viktigt att ha ett 

arbete. Att ha ett arbete innebär en utväg till att individen blir mer delaktig i samhället. 

Delaktighet i samhället är gynnsamt för individens hälsa, då risken för känsla av utanförskap 

minskas. Att vara utestängd från samhället minskar nämligen individens möjligheter att ta 
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tillvara sina sociala rättigheter samt få tillgång till grundläggande resurser. Individens sociala 

nätverk är en viktig resurs för att denne lättare ska kunna inträda på arbetsmarknaden och 

därigenom kan denne även exempelvis få information om lediga tjänster (Sundlöf, 2008, 

s.144). Segregation påverkar individens sociala nätverk i form av att individen kan påverkas 

negativt om många är arbetslösa (Nordström & Åslund, 2009, s.50). 

     Involvering i destruktiva handlingar i kombination med att inte kunna hantera det svenska 

språket gör att det blir ännu svårare att få ett arbete. Låg arbetslöshet i bostadsområden kan 

däremot medföra en positiv inverkan på de arbetslösa i området. Med detta menas att de 

individer som inte har ett arbete kan använda de arbetande individerna som en förebild samt 

försöka eftersträva att inträda på arbetsmarknaden. Om fallet är tvärtom, att det finns för få 

förebilder i ett bostadsområde, kan detta ha en negativ inverkan på individens inställning 

gällande arbetsinriktning (Sundlöf, 2008, s.146).  

     Föräldrar med akademiska utbildningar har det bättre ekonomiskt ställt och bosätter sig i 

andra områden än familjer med lågutbildade föräldrar. Barn med svensk bakgrund som bor i 

invandrartäta områden har bättre betyg och väljer bort den närmaste belägna skolan och söker 

sig istället till de skolor där det finns färre barn med utländsk bakgrund (Nordström & Åslund, 

2009, s.48-49).  

     Invandrare har inte samma inkomstnivå som infödda vilket försvårar för 

invandrarungdomar att få ekonomisk hjälp av sitt nätverk i form av till exempel arv eller 

borgensåtagande vid lån. Detta försvårar även ungdomarnas utflyttning från det aktuella 

bostadsområdet. Dessutom har invandrare svårt att flytta ifrån de segregerade 

bostadsområdena och in i svenska medelklassområden på grund av att de stöter på olika 

hinder då de söker arbete eller när de söker bostad (Molina, 1997, s.107-108).  

 

2.4 Val av boende och dess betydelse för etnisk boendesegregation 

Det framgår att den etniska boendesegregationen uppstår när det blir uppdelning i 

bostadsområdena efter individers bakgrund. ”Om det inte hade funnits segregation av något 

slag skulle de olika grupperna ha lika stor andel invandrade bland sina grannar”, men så är 

inte fallet i de flesta storstäderna i Sverige (Nordström & Åslund, 2009, s.23).  

     Det kan uppstå olika grupper i samhället beroende på individens val av bostadsområde, 

exempelvis hur bostadsområdet ser ut och om det är många från samma etniska bakgrund som 

bor i det aktuella området. Att söka sig till bostadsområden där anhöriga befinner sig är 

viktigt för de nyanlända individerna som inte vill anpassa sig till de nya vanorna utan vill 

behålla den egna kulturella och nationella identiteten. Det är dock också viktigt att de 

nyanlända sprider sig bort från de invandrartäta bostadsområdena för att de ska integreras 

både socialt och ekonomiskt (Nordström & Åslund, 2009, s.22). Även Peterson & Hjerm 

(2007) framför att var och hur individen bor är betydelsefullt för dess integration som 

segregation i samhället. Betydelsefulla aspekter för individernas integration är bland annat 

vart bostaden är belägen, hur den ser ut, vilka grannarna är samt serviceutbudet i området. 

Faktorer som påverkar individernas vardagliga liv är sociala gemenskaper, skolunderbyggnad 

och framgång (Peterson & Hjerm, 2007, s.116).  

     Den etniska boendesegregationen i Sverige handlar om ”svensktäta” och ”svenskglesa” 

områden. I de ”svenskglesa” områdena bor dock även individer med svensk bakgrund 

(Nordström & Åslund, 2009, s.24). I svensktäta områden har individer med svenskbakgrund 

cirka 20 procent utländska grannar medan dem utländska individer i svenskglesa områden har 

motsvarande cirka 40 procent utländska grannar (Nordström & Åslund, 2009, s.24). Peterson 

& Hjerm (2007) framför att det i redan invandrartäta bostadsområden sker alltmer 

utflyttningar av ”svenskar” och alltmer inflyttningar av individer med utländsk bakgrund. 

Detta i sin tur kan leda till såväl sociala som kulturella konsekvenser som bland annat 

ändringar i flerspråkiga skolor och svårigheter gällande normer avseende användningen av 
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gemensamma utrymmen. Vidare kan förflyttelserörelsen medföra att bostadsområdet och 

individerna som bor där får ett dåligt rykte. Även media och andra individer som aldrig besökt 

de utsatta områdena har ofta redan en uppfattning klar om både området och individerna som 

bor där. Utflyttningarna sker främst på grund av att individerna inte anser att det är en 

gynnande miljö som de vill uppfostra sina barn i (Peterson & Hjerm, 2007, s.123-125).  

     Individens inkomst och utbildning utgör en stor del av val för bostadsmönster. Om 

individens inkomst överstiger medianen har denne färre invandrande grannar än en individ 

som saknar inkomst. Om antalet individer med utländsk bakgrund är få i ett 

medelklassområde tvingas individen att antigen välja mellan att bo i ett mindre resurssvagt 

område där de egna landsmännen/andra invandrade finns eller att bo med andra etniska 

grupper vars arbete eller sociala ställning liknar den egna. På så sätt kan individens ställning 

stärkas på grund av att den etniska segregationen ökar bland andra grupper. Detta ger en 

möjlighet att både ha sina egna landsmän och socioekonomiska likar bland grannarna 

(Nordström & Åslund, 2009, s.29). Även Öresjö (1996) framför att individer med utländsk 

bakgrund i större utsträckning än svenskar väljer att bo i hyresrättslägenhet, trots att dem har 

ekonomiska möjligheter till annan bostad, för att de vill vara bosatta nära sina landsmän. 

Detta för att bevara sin kulturella identitet (Öresjö, 1996, s.24). 

 

2.5 Självvald boendesegregation 

Molina (1997) framför att det är ett problematisk att se på den etniska boendesegregationen på 

så sätt att det är invandraren själv som väljer att bosätta sig nära andra individer med samma 

utländska bakgrund eftersom man då målat upp en identitet som invandrare (Milona, 1997, 

s.19-20). För att kunna påstå att invandrare själva väljer att bosätta sig i dessa områden bör 

det tas i beaktande vad de har för valmöjligheter, för att söka en förklaring till deras situation. 

I olika uttalanden från forskare, politiker och debattörer angående den etniska 

boendesegregationen i Sverige blir resultatet på så sätt att invandrare beskylls för att själva på 

egen hand ha skapat segregationen.  

     Khakee (1990, i Molina 1997) återger bosättningsmönstren bland invandrarna som kom till 

Sverige på 1960- och 70-talen enligt följande; ”Tillsammans med låginkomsttagare skapade 

dessa invandrare socialt och ekonomiskt segregerade bostadsområden – en utvecklig som 

regering och riksdag försökt undvika sedan den statliga bostadspolitiken infördes” (Molina, 

1997, s.19-20). Även Walldén (1985, i Molina 1997) hävdar att det är invandrarna själva som 

orsakat den etniska boendesegregationen till följd av att vilja bo nära sina landsmän på 

följande sätt. “Till en del kan man se ansamlingen till mindre attraktiva bostadsområden som 

det pris invandrare får betala för att bo nära sina landsmän”(Molina, 1997, s.21). Detta 

eftersom det i etniska sammanhang är betydelsefullt att se på kulturdimensionen, då kulturen 

inte kan behandlas enskilt från de sociala relationer som den utformas i eftersom att kulturen 

samtidigt påverkar de sociala relationerna.  

     När etnisk boendesegregation ska studeras, bör forskaren studera vilka 

samhällsmekanismer och processer som ligger till grund för denna typ av segregation. Detta 

för att se vad som skapar och fäster segregerade bosättningsmönster samt vilka grupper som 

det kan gynna eller missgynna (Molina, 1997, s.21). Vidare menar författaren att många 

studier i andra länder påvisar hur sammanslutningen i etniska områden fungerar. Molina 

(1997) framför även att individer utvecklar sina nätverk med hjälp och stöd från den egna 

etniska gruppen. Detta till följd av bristen på möjligheten inom de diskriminerande reguljära 

samhällsinstitutionerna. Genom den egna etniska gruppen kan individen få möjlighet till 

sysselsättning och finansiering av investeringar av olika slag, inklusive eget företagande 

(Molina, 1997, s.22).  

     Invandrare i Sverige är starkt överrepresenterade i hyresboende. En överrepresentation i 

hyresboende kan förväntas redan på grundval av deras överrepresentation i arbetsklass och 
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åldrarna 20-35 år. Således är den främsta orsaken till rumsliga åtskillnader på grund av 

inkomstskillnader. Andra orsaker kan vara ras, språk och kultur (Molina, 1997, s.37-39 ). 

Timms (1975 i Molina 1997) anser att det är strukturen i samhället och de individuella 

hushållens beslutsfattande som påverkar bostadsdifferentiering. Timms (1975 i Molina 1997) 

hävdar att ”staden liknar en mosaik av sociala världar, där den socialgeografiska variationen 

både ses som en reflex av och en förutsättning för det urbana livets komplexitet” (Molina, 

1997, s.43). Författaren hänvisar till tidigare studier gjorda av Harvey (1973,1982,1985a, 

1985b) för att undersöka den etniska bostadssegregationen. Harvey hävdar att segregeringen 

speglas av ojämlikhet och klasskillnader. Det finns samtidigt en bakomliggande process då 

sociala relationer återskapas i samhället, genom att befolkningens värderingar, vanor, 

förväntningar och möjligheter på skilda sätt präglas av individens bostadsområde. Olika 

samhällsklasser återskapas då barn i grannskapet socialiseras i specifika sociala funktioner där 

det skapas klass, gruppidentitet och status. Även attityder, värderingar, förväntningar, 

utbildning och kunskap skapas beroende på individens bostadsområde. Enligt Harvey är 

boendedifferentieringen inte individens eget val utan har skapats utifrån den kapitalistiska 

produktionsprocessen. Han menar vidare att rumslig differentiering skapar klassförhållanden 

och social differentiering (Molina, 1997, s.44-45).  

     Nykomna invandrare behärskar inte det svenska språket och det utgör ett hinder för dem 

att få en full förståelse för hur bostadsmarknaden fungerar. Även deras självbild och identitet 

blir bunden till de sociala relationerna som dem har etablerat i det nya landet. Det är även i 

den miljön som den egna kulturen bibehålls. Det är främst på grund av att individer delar 

samma språk som individer drar sig till andra med samma etniska bakgrund. Det finns en 

uppfattning om att den tendensen att dra sig till sina likar kan vara starkare när individen har 

en låg utbildningsnivå och/eller har svaga ekonomiska resurser. Harvey menar vidare att olika 

bostadsområden genom de sociala relationerna påverkar människors värderingar, vanor, 

förväntningar och möjligheter (Molina, 1997, s.44-45). 

     Stjärne (2007) menar på att det är individen själv som skapar sin sociala omgivning, dock 

är individens livschanser och vägval på samma gång beroende av individens sociala 

omgivning. Områdets sociala sammansättning kan påverka individens livschanser och välfärd 

genom påverkan som antas ske i det sociala samspelet mellan individerna i samma 

bostadsområde. Resurssvaga bostadsområden som är kännetecknade med hög arbetslöshet, 

många fattiga, stor in- och utflyttning, invandrartätt och ensamstående föräldrar kan minska 

individens möjligheter till en chans till en god socialisering och karriär. Om det i individens 

omgivning är få som har utbildning och arbete kan det leda till att individen har färre positiva 

förebilder, eftersom att individers normer och beteenden formas och förmedlas i dennes 

närmaste sociala omgivning. Därför förmodas det att förväntningar och strävan efter till 

exempel utbildning och arbete är lägre i dessa områden. Vidare kan en annan förklaring vara 

att de sociala nätverken ligger till grund för varför områden med en hög andel arbetslösa kan 

förorsaka den boende ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden. En förklaring till det kan 

vara att individer i dessa områden inte har grannar med kontakter i arbetslivet då individerna i 

dennes närliggande omgivning är i samma position som denne själv, enligt Lin och Andersson 

& Van Der Burgt (1999, 2007, i Stjärne m.fl. 2007, s.156). 

 

2.6 Bostadsområdets och bostadsortens betydelse för segregation 

Molina (1997) framför att forskare uppfattar den etniska boendesegregationen som ett 

storstadsfenomen eftersom att denna typ av segregation får påtagligare effekter i större städer. 

I mindre kommuner påverkar inte den etniska boendesegregationen sammansättningen av 

barn i daghem och skolor eller medför inte till separering av fritidsaktiviteter i samma grad 

som i stora kommuner. Det är dock inte bevisat att denna typ av segregation i sig är ett 

storstadsfenomen även om konsekvenserna kan vara mer uppenbarligen negativa i större orter 



8 
 

(Molina, 1997, s.16). Skolsegregationen förekommer i två former. Det första är att barn eller 

ungdom påverkas av den miljö de befinner sig i och de individer de kommer i kontakt med. 

Det andra är att skolans värld styrs av politiker. Det är samhället som styr vilka barn som ska 

gå i en viss skola samt att det beslutar vem som ska anställas på ett visst privat företag. Barn 

till invandrare utgör en stor grupp, men denna grupp delas i två grupper, mellan invandrande 

och infödda med utländsk bakgrund. Dessa grupper påverkar skolmiljön, vilket framgår av att 

de barn som har minst en infödd förälder har färre invandrade skolkamrater än barn som 

själva är utlandsfödda (Nordström & Åslund, 2009, s.41-42). Invandrade barn eller ungdomar 

söker sig i större utsträckning till individer som är i liknande situation som denne själv, 

gällande exempelvis språksvårigheter. Det är intressant att påpeka att barn och ungdomar med 

nordisk bakgrund har fler skolkamrater med utländsk bakgrund än vad de med infödda 

föräldrar har (Nordström & Åslund, 2009, s.44). 

          Bostadsområdenas effekter påverkar även skolors sociala sammansättning av barn och 

ungdomars skolprestation och studieresultat. Skolan och bostadsområdet är betydelsefullt för 

socialisationsmiljöer där barn och ungdomar vistas under större delen av vardagen. Det finns 

dessutom påfallande likheter i de processer som påverkar att barn och ungdomar selekteras till 

olika skolor och bostadsområden. Det är till exempel ofta föräldrarnas socioekonomiska 

ställning som är en faktor som påverkar selektionen in i skola/bostadsområde och de ungas 

studieresultat. Trots att även skolans ekonomiska resurser, arbetssätt och lärartäthet är 

betydelsefullt för ungas intressen och utbildningsplaner och på så sätt deras studieresultat, är 

det kontakter som forskningen främst uppmärksammat (Stjärne m.fl., 2007, s.170). Med detta 

menas kontakter med andra grannar och skolkamrater. En förklaring till hur kontakter med 

andra i skolan och andra i bostadsområdet kan påverka ungas studieresultat är att de unga ser 

upp till dessa som förebilder och vill passa in. En annan förklaring anses vara betydelsen av 

det sociala nätverket. Det sociala nätverket som dessa ungdomar har kan utgöra en 

betydelsefull resurs där personliga kontakter kan medföra ökade chanser till att få information 

och stöd inför olika handlingsalternativ (Stjärne m.fl., 2007, s.170). Enligt Szulkin (2006, i 

Stjärne m.fl., 2007) kan förekomsten av den här sorten av interaktionseffekter medföra 

negativa konsekvenser för den unges sociala bakgrund och den sociala sammansättningen i 

skolan. Detta eftersom bostadsområde är samverkande i en process där sambandet mellan 

ursprung och utbildningsresultat skapas på nytt till nästkommande generationer. Eftersom 

unga påverkas av andra jämnåriga påverkar det i sin tur deras studieresultat eftersom att det 

föreligger ett negativt samband mellan resurssvaga individer och ungas studieresultat. I dessa 

resurssvagare miljöer får de unga inte tillräckligt med kunskap om hur utbildningssystemet 

fungerar samt om möjliga karriärer på arbetsmarknaden. Detta kan leda till att inspirationen 

hos de unga blir ännu lägre vilket kan medföra ett negativt studieresultat. Eftersom invandrare 

ofta tillhör resurssvagare hushåll, kan det föreligga ett negativt samband mellan koncentration 

av invandrare och studieresultat. Detta gäller främst den första generationens invandrare då de 

i genomsnitt har sämre språkkunskaper i svenska (Stjärne m.fl., 2007, s.170-171).  

 

3 Teorier 

Nedan ges en beskrivning av systemteori samt empowerment som vi anser vara relevanta för 

föreliggande studie.  

 

3.1 Systemteori 
Systemteorin är en grundläggande social ordning som syftar till att få individer att utvecklas i 

ett bredare socialt sammanhang. Socialt arbete inriktar sig på relationer och nätverk där 

individer utgör grunden för systemet. När arbetet bedrivs på flera olika plan kan samverkan 

leda till ett helhetsperspektiv vilket medför att det lokala samhället kan integreras och fungera 

tillsammans. Genom att systemet fokuserar på de tillgångar som finns inom de specifika 
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grupperna kan resurserna utnyttjas effektivt (Payne, 2008, s.211-212). Thorsén (2008) framför 

att systemteorin kan tillämpas för att studera enskilda individer, sociala relationer och 

samhällen. En grundidé inom systemteorin är att studera olika fenomen utifrån en helhet för 

att levande fenomen ständigt förändras. Det krävs olika begrepp för att vetenskapligt studera 

olika irreversibla processer och rörelser som innebär att ett system tillförs energi som till 

exempel kan få en grupp individer att utvecklas. Levande fenomen har som mål att det 

föreligger en jämvikt som ständigt förändras i ett dynamiskt hänseende (Thorsén, 2008, s.89-

90). Payne (2008) menar att det är viktigt i det sociala arbetet att tänka ur ett 

systemperspektiv, för att arbetet i huvudsak handlar om att få individer att passa in i den 

sociala ordningen i dennes miljö. Arbetet inriktar sig på individers sociala nätverk, sociala 

relationer, social förändring och sociala mål. Systemperspektivet har som syfte att leda till en 

förbättrad social ordning snarare än att stora drastiska sociala förändringar ska ske (Payne, 

2008, s.211). 

     Systemteorin fokuserar på individen som en del av olika system som samverkar 

tillsammans, vilket resulterar i förståelsen av individens roll i samhället och i familjen. 

Individer ingår i olika cirkulationssystem som innebär att helheten värdesätts framför delar 

eller detaljer av ett individuellt eller socialt område (Payne, 2008, s.212-.213). Thorsén (2008) 

framför att ett system utgörs av en helhet som i sin tur utgörs av olika delar som är relaterade 

till varandra i en kontinuerlig sammansättning. Systemet är uppdelat på så sätt att det 

övergripande systemet delas in i olika delsystem som i sin tur utgörs av mindre delsystem där 

alla delar påverkar hela systemet. Eftersom varje del ständigt förändras menas det att hela 

systemet förändras då alla olika delar är ömsesidigt beroende av varandra. Dock har det 

övergripande systemet en större påverkan på det underordnade systemet (Thorsén, 2008, s.90-

91). Det som systemet strävar efter är stabilitet och balans. Olika delsystem har därför olika 

uppgifter för att ha en kompenserande funktion och på så sätt hålla jämvikten i det 

övergripande systemet när en annan del inte fungerar som den ska för att motverka att 

systemet inte ska sönderfalla. När jämvikten fungerar som den ska i öppna system är systemet 

parallellt i balans samtidigt som det ständigt förändras. Systemet har som övergripande mål 

att hålla systemet samman samt utföra de övergripande uppgifterna i systemet. Systemet är 

indelat i delsystem i större system och som i sin tur ingår i ett större övergripande system. 

Varje delsystem tillämpas och har sin målsättning i förbindelse till de rangordnande 

övergripande systemen. Således är målet för systemteorin baserat på kraven som samhället i 

stort ställer på systemet (Thorsén, 2008, s.91-92). 

     Systemteorin har sin utgångspunkt i den aktuella situationen som individen befinner sig i 

och dess kontext. Kontexten i varje enskilt fall skiljer sig och det gör därmed även målen, 

möjligheterna och hindren till att nå förändring (Payne, 2008, s.215). Relationerna mellan 

individerna och miljön påverkar varandra, därför blir målet för det sociala arbetet att förbättra 

passformen mellan individerna och omgivningen de befinner sig i (Payne, 2008, s.221). Detta 

görs genom att försöka förbättra individers personliga och sociala resurser genom att de får 

fler och bättre hanteringsstrategier. Det är även gynnsamt att försöka få miljöfaktorerna att 

bättre överensstämma med individers behov. Enskilda individer har påverkan på systemet till 

en viss del, dock kommer den största påverkan från samhällssystemet. Systemteorin är 

processinriktad vilket betyder att resultatet är beroende av processens input samt flödet genom 

processen. Sett utifrån det är det betydelsefullt att se till individen för att på så sätt 

tillsammans med individen finna lösningar på något som anses vara problematiskt (Thorsén, 

2008, s.90-91).  

     Inom systemteorin talas det även om ekologisk systemteori. Ekologiska idéer i socialt 

arbete har fokus på den sociala miljön och även motsättningarna mellan individerna och dess 

omgivning (Payne, 2008, s.227). Ekologiska idéer tillämpar politiska sätt i syfte att motverka 

sociala uteslutningar. Ekologisk systemteori i socialt arbetet handlar även om att man måste 
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gå från individualism till ett ansvar för individer i vår omgivning och vår miljö. 

Systemteoretikern ska tänka lokalt och globalt och därför ska teorin främja individers hälsa 

och sociala motstånd, samt minska den mänskliga och ekologiska stressen (Payne, 2008, 

s.228).  

     För att ett socialt stöd ska vara effektivt krävs det både planerade och formella stödgrupper 

samt att informella personer eller andra personer som kan hjälpa individerna som är i behov 

av stöd finns tillgängliga för dem. Socialarbetaren ska inrikta sig på individernas nätverk och 

på de kopplingar inom den sociala instansens ram som bildar ett mönster i individernas 

vardag. På så sätt identifieras både formella och informella sociala nätverk, dessa utökas samt 

mobiliseras så att de är till hjälp för individen (Payne, 2008, s.230). Enligt Atherton (1989, i 

Payne 2008) är syftet med systemtänkande att se hur individer relaterar till varandra utifrån 

sin sociala situation. Systemteorin lägger fokus på kommunikationen mellan individerna i den 

problemfyllda miljön (Payne, 2008, s.217). 

 

3.2 Empowerment  

Målet med empowerment är att få individerna att hjälpa sig själva och hitta sin inre styrka så 

att de inte behöver ta hjälp från omgivningen, utan blir självständiga. De ska få hjälp till att 

fatta egna beslut och utföra handlingar på egen hand (Askheim & Starrin, 2007, s.416-417). 

Det sociala arbetet syftar till att individerna själva ska fatta beslut och agera utifrån egen vilja. 

Det kan ske genom att socialarbetaren utvecklar personlig och kollektiv styrka (Payne, 2008, 

s.224). Den professionelle ska motivera individen till att se sin egen förmåga och möjlighet 

till att själv ta beslut. Individen ska också motiveras till att utföra egna handlingar istället för 

att se de sociala och personliga hindren. Syftet med empowerment är att individerna ska få 

hjälp till självhjälp (Askheim & Starrin, 2007, s.416-417). Meeuwisse m.fl. (2006) framför 

även att empowerment syftar till att individen ska få hjälp till självhjälp, det vill säga att 

individen ska stå i centrum och att den professionelle ska finnas tillhands för individen i 

processen för att stärka individens självförtroende (Meeuwisse, m.fl., 2006, s.158). Anne 

Hermodsson (1998, i Meeuwisse m.fl., 2006) framför att individen i många fall inte har någon 

kännedom om sina rättigheter. Om individen har kunskap om sina rättigheter kan det uppstå 

ett mer aktivt och kontinuerligt möte mellan individen och den professionelle. För att den 

professionelle ska kunna påverka individen bör mötet präglas av medvetenhet och struktur om 

hur mötet ska tillämpas för att på bästa sätt bemöta individen på ett professionellt sätt 

(Meeuwisse m.fl., 2006, s.158).    

     Empowerment syftar till att individerna själva ska kunna tillgodose sina behov, dock med 

begränsade kostnader från staten (Payne, 2008, s. 424). Vid ett arbete med empowerment är 

målet att försöka få individen att utnyttja den makt denne besitter men som denne inte tror att 

den har (Payne, 2008, s.425). Den professionelle ska bekräfta individens färdigheter och 

förmågor. Individerna ska bli hörda, själva styra sitt liv och själva få bestämma (Payne, 2008, 

s.236). Även Meeuwisse m.fl. (2006) framför att syftet med empowerment är att stärka 

individens förhållningssätt genom att låta individen använda sig av den makt den besitter. På 

så sätt kan individen själv påverka sin egen situation samt att makten fördelas jämt mellan den 

professionelle och individen. Empowerment innebär också att individen själv ska ta 

kommandot över sitt liv och inte vänta tills någon ger tillåtelse för att agera, utan individen 

ska kämpa för att få ”makten” (Meeuwisse m.fl., 2006, s.261). På så sätt får individen mer 

kontroll över sin egen situation, vilket gör att denne känner sig mer värdefull och har förmåga 

att fortsätta med att förändra sin livssituation. Individen får även mer tillit till såväl sig själv 

som till andra (Meeuwisse m.fl., 2006, s.262). 

     Sambandet mellan individens livssituation och de samhälleliga, strukturella förhållandena 

är en utgångspunkt inom empowerment. Den professionelle ska få individen att bli medveten 

om sambandet mellan den egna livssituationen och yttre samhälleliga förhållanden, då ökad 
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medvetenhet leder till handling. Inom empowerment ska den professionelle utöka individen 

med information så att denne blir i bättre skick att göra medvetna och självständigt val. Det 

blir här en dominerande maktform då den professionelle styr genom klarläggande för 

individen. Individen förstår hur samhällsförhållandena påverkar och medverkar till dennes 

svårigheter. Individen ska bli medveten om sambandet mellan den egna privata situationen 

samt strukturella felaktigheter. Individen ska stimuleras till förståelse genom den 

professionelles dialog, samvaro och ömsesidig påverkan. Processen ska utgöra en grund för 

handling och förändring till nästa gång (Askheim & Starrin, 2007, s.29-31). Meeuwisse m.fl. 

(2006) framför att den professionelle ska uppmärksamma individens behov genom att påverka 

individen till att vara självbestämmande. Med detta menas att den professionelle inte ska tala 

om för individen vad den bör göra eller inte göra utan den professionelle ska uppmuntra 

individen att ta sina egna beslut och vara delaktig i samhället (Meeuwisse m.fl., 2006, s.263). 

Individens åsikter och önskemål ska tas på allvar och den professionelle ska stärka individen 

så att denne ska lita på sin egen förmåga och själv bestämma vilka insatser från samhället som 

är av god kvalité för dennes eget bästa. (Meeuwisse m.fl., 2006, s.264). Vidare menar 

Meeuwisse m.fl. (2006) att en individ som befinner sig i en maktlös situation ska finna styrka 

och kraft att ta sig ur sin maktlöshet. Det är därför mycket aktuellt att arbeta utifrån 

empowerment med individer i etniskt boendesegregerade områden eftersom dessa individer 

ofta får en känsla av maktlöshet och utanförskap i samhället. De är på så sätt i behov av hjälp 

och stöd att finna sin egen inre styrka samt att bli motiverade till att höra hemma i samhället. 

Empowerment är individstärkande då individerna ska integreras och komma in i arbetslivet 

genom att stärka tron på den egna förmågan. Meeuwisse m.fl. (2006) framför att den 

professionelle på bästa sätt ska hjälpa individen att inte hamna i svårigheter då denne är på 

väg att integrera sig i samhället. Den professionelle ska kunna ha ett samarbete med 

individens nätverk för att stärka och stötta individen samt dennes omgivning, om de har 

funderingar om sociala frågor i lokalsamhället (Meeuwisse m.fl., 2006, s.264).  

 

4 Metod 

Först kommer det ges en kort motivering till valet av metod som sedan följs av en beskrivning 

om hur litteratur anskaffats. Därefter redovisas urvalsförfarandet, bortfallsanalysen samt 

intervjuguiden. Efter detta följer en genomgång av hur studien genomförts samt hur 

databearbetning samt analys gjorts. Sedan beskrivs forskningsetiska principer som är viktiga 

att ta hänsyn till vid intervjuer som sedan följs av en redovisning av studiens reliabilitet, 

validitet samt generaliserbarhet. Därefter genomförs en metoddiskussion. 

 

4.1 Val av metod  

Enligt Marlow (2005, s.12) ska en studies syfte och frågeställningar styra valet av metod. Med 

utgångspunkt i föreliggande studies syfte att uppnå en ökad förståelse och kunskap om 

individers upplevelser och erfarenheter, av ett etniskt segregerat bostadsområde, samt dess 

orsaker och konsekvenser valdes en kvalitativ ansats.   

     Respondenternas uppfattningar om vad som är väsentligt och betydelsefullt är 

utgångspunkten i en kvalitativ undersökning. En kvalitativ forskare strävar efter att skapa en 

närhet till sina respondenter i syfte att få en djupare förståelse för respondenternas berättelser 

och upplevelser (Bryman, 2011, s. 371-372). En kvalitativ metod bidrar till att det uppstår en 

inlevelse mellan forskaren och respondenterna vilket beror på att forskaren är aktiv i 

insamlingen av data. På så vis skapas det en närmare relation mellan forskaren och 

respondenterna. Vid kvalitativa forskningsmetoder kan det råda en större fullständighet av det 

resultat som forskaren har nått (Halvorsen, 1992, s.82). Syftet med valet av metod var att 

uppnå en beskrivning av deras uppfattningar och erfarenheter om den etniska 

boendesegregationen på Malmvägen. Detta även för att vi som forskare genom att befinna oss 



12 
 

på plats skulle få en djupare förståelse av bostadsområdet. Den kvalitativa ansatsen valdes 

också för att vi som forskare ska kunna förstå respondenternas åsikter gällande 

omständigheterna på Malmvägen, då deras uppfattningar är vår utgångspunkt.  

 

4.2 Litteraturanskaffning 

Studien påbörjades genom sökande av vetenskaplig litteratur såsom böcker, avhandlingar och 

artiklar med relevans för det aktuella ämnet. Litteraturen har sökts genom Örebro 

universitetsbiblioteks katalog Voyager och LIBRIS samt Internets sökmotor Google. Sökord 

som använts är: etnicitet, segregation, etnisk boendesegregation, boendesegregation, 

segregation i bostadsområden, etniska grupper i bostadsområden och segregation i storstäder. 

Dessa sökord har kombinerats i olika former för att den vetenskapliga litteraturen skulle 

hittas. Utgångsläget för val av litteratur gjordes efter relevans för studiens syfte, i avsikt att 

denna skulle besvaras. Litteratur som använts handlar om etnisk boendesegregation och dess 

möjliga orsaker samt påföljder.   

 

4.3 Urval  
Studiens respondenter är individer som har erfarenheter om ett etniskt boendesegregerat 

område. De unga vuxna består av fem killar mellan åldrarna 18-28 med utländsk bakgrund 

bosatta på Malmvägen, ett etnisk segregerat bostadsområde i Sollentuna. En intervju 

genomfördes även med en respondent som i grunden är socionom men som i nuläget arbetar 

som fältfritidsledare på ungdomshuset, Arena Satelliten, i närheten av Malmvägen. Valet av 

denna verksamhetsperson skedde utifrån vilka yrkesuppgifter denne har i bostadsområdet. Då 

studien är en kvalitativ ansats ansåg vi att bekvämlighetsurvalet var relevant för studien. Vi 

fick genom en tillfällighet kontakt med våra respondenter genom en bekant som är bosatt på 

Malmvägen som känner respondenterna. Som forskare tog vi tillfället i akt då vi ansåg att 

dessa var relevanta för vår undersökning samt att vi inte ville gå miste om tillfället då det kan 

vara tidskrävande och svårt att få tag på respondenter. Därmed har urvalet av respondenterna 

skett med hjälp av nedan beskrivna bekvämlighetsurval. 

     Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. Ett exempel på en situation där forskaren kan använda sig av 

bekvämlighetsurval, är då denne får en tillfällighet att insamla data från ett urval av 

intervjupersoner som forskaren inte kan gå miste om.  Den insamlade data som blir resultatet 

ger inte forskaren några slutgiltiga resultat, eftersom det är svårt att generalisera, dock kan 

den utgöra en grund för andra forskare att fortsätta att forska kring eller att forskaren utifrån 

insamlad data som utgör undersökningens resultat kan göra kopplingar (Bryman, 2002, s.114-

115). Därmed har vi använt oss av bekvämlighetsurval i intervjuerna med de individer som vi 

fann relevanta för vår undersökning.    

 

4.4 Bortfall 
Individbortfall, som även kallas externt bortfall, innebär bland annat att respondenten som 

forskaren avser intervjua inte är anträffbar på grund av olika skäl. Denna typ av bortfall kan 

även handla om att respondenterna som forskaren har planerat att intervju inte vill deltaga i 

undersökningen (Dahmström, 2005, s.322). Vi har i vår undersökning haft två externa 

bortfall. En av respondenterna vi hade planerat att intervjua meddelade att denne inte skulle 

kunna deltaga vid intervjutillfället på grund av sjukdom. Den andra respondenten skulle vara 

bortrest vid planerad intervjudag och cirka 10 dagar framåt vilket gjorde att denne inte heller 

kunde medverka. 

 

4.5 Intervjuguide 

Det föll för vår studie naturligt att välja den kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjun. 



13 
 

Bryman (2002) menar att när det genomförs kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot 

respondentens ståndpunkter. Dock vill forskaren i den kvalitativa intervjun låta intervjun röra 

sig i olika riktningar för att på så sätt få kunskap om vad respondenten upplever som relevant 

och viktigt. Intervjufrågorna i en semistrukturerad intervjuguide är oftast specificerade och 

har olika teman som ska beröras, dock har både respondenten och forskaren stor möjlighet att 

fördjupa och förtydliga sig. Det kan under intervjuns gång ställas nya uppföljningsfrågor som 

kan knytas an till något som respondenten framfört. Även ordningsföljden i frågorna och 

ordanalysen kan varieras och behöver inte strikt följas. Således är den kvalitativa intervjun 

flexibel och följer i den riktning som respondentens svar går i. Forskaren strävar efter att få så 

detaljrika svar som möjligt (Bryman, 2002, s.300-301).  

     Med hjälp av den semi-strukturerade intervjun kan forskaren jämföra de olika 

respondenternas utsagor (Bryman, 2002, s.304). Vidare kan forskaren utifrån den semi-

strukturerade metoden få en dialog med respondenterna och kan på så sätt få ett förtydligat 

och ett fördjupat svar (Bryman, 2002, s.310). Vi följde vår intervjuguide (se bilaga 1) dock 

gavs respondenterna även möjlighet att besvara frågorna fritt som de själva önskar utifrån 

egna ord och tankegångar  

 

4.6 Genomförande 

Vi har med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer insamlat vår empiri med hjälp av 

olika teman i intervjuguiden (Bryman, 2002, s.300-301 ). Intervjuerna med de unga vuxna 

ägde rum i biblioteket i Sollentuna och intervjun med fritidsledaren genomfördes på dennes 

arbetsplats, Arena Satelliten. Detta i syfte att få en avskild och trygg miljö. Kontakten med 

respondenterna skedde via telefon. Redan vid första kontakten klargjordes att vi var tre 

studenter från Örebro Universitet inom socionomprogrammet som skriver c-uppsats. Vi 

beskrev även studiens syfte och frågeställningar och bad om att få boka en tid för en intervju. 

Vid intervjutillfället med respondenterna gick vi åter igenom studiens syfte och 

frågeställningar och vi talade om för dem att deras svar kommer att anonymiseras, därmed att 

dem skulle få fingerade namn. Intervjuernas längd varierade mellan 1 till 2 timmar och varje 

intervju bandades med respondenternas samtycke. 

 

4.7 Databearbetning och analys  

Vid genomförandet av våra intervjuer spelades respektive intervju in efter att vi fått deras 

samtycke. Vi transkriberade de ljudupptagna intervjuerna ordagrant och sedan tillämpade vi 

metoden meningskoncentrering vid analysen av dem. Vi kom överens om att dela upp 

intervjuerna så att vi alla tre fått transkribera.  

     Den analysmetod vi använt oss av avseende analysen av det empiriska materialet som 

utvanns när vi genomförde våra semistrukturerade intervjuer är som ovan nämnts 

meningskoncentrering. Utifrån metoden meningskoncentrering tolkar forskaren 

respondenternas svar och omformulerar sedan svaren på ett kortare sätt för på så sätt kunna 

återspegla det respondenterna framförde under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s.221).  

     Utifrån metoden meningskoncentrering sammanfattar forskaren respondenternas svar som 

denne erhållit under intervjun i syfte att ta upp det centrala och väsentliga i utsagan. När den 

meningskoncentrerade analysen tillämpas ska forskaren gå igenom fem steg (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 221-223). Till att börja med, i det första steget, ska forskaren i en 

meningskoncentrerad analys skapa sig en helhetsuppfattning som denne erhåller genom att 

läsa igenom materialet. Det gjorde vi för att vi alla tre på så sätt skulle kunna skapa oss en 

helhetsuppfattning. Vi förde sedan en diskussion med varandra om den uppfattningen vi fått 

och jämförde vår uppfattning. Steg två, har som syfte att fastställa meningsenheter utifrån de 

erhållna svaren från respondenterna. Vi genomförde det genom att göra en analys av 

respondenternas svar gemensamt för att sedan markera svaren som är av intresse för vår 
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undersökning. Därefter i det tredje steget genomförde vi olika tematiseringar av 

meningsenheterna som vi gjorde med hjälp av olika enkla teman. Utifrån det fick vi 16 

övergripande teman i vår undersökning vilka framkommer i resultatredovisningen. I det fjärde 

steget ska forskaren återkoppla det empiriska materialet till studiens syfte. Detta gjorde vi då 

vi analyserat de transkriberade svaren för att sedan försöka utläsa hur svaren besvarar vårt 

syfte samt söka efter det väsentliga i intervjusvaren. I det avslutande steget, steg fem, ska 

forskaren knyta samman och sammanställa hela intervjun i en beskrivande utsaga utifrån 

uttalanden gjorda av respondenterna kombinerat med de olika temana i intervjun. De teman 

som forskaren väljer att utgå ifrån blir sedan föremål för att analysen och tolkningen ska bli så 

genomgripande som möjligt och för att på så sätt få fram det väsentligaste, detaljrikaste och 

mest beskrivande, som forskaren kan återkoppla till undersökningens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 221-223). Detta gjorde vi på så sätt genom att koda upp materialet enligt 

våra teman. Därefter tolkade vi och sökte svar på våra frågeställningar utifrån de svar vi fick 

under intervjuns gång med respondenterna. 

     Vårt syfte med studien var att få en förståelse för etnisk boendesegregation och vilka 

faktorer som bidrar till denna typ av segregation samt vad som kan göras för att förebygga 

den etniska boendesegregationen. Därför har vi valt det hermeneutiska perspektivet att utgå 

från eftersom det hermeneutiska perspektivet har som grund att få en förståelse för andra 

människor (Thurén, 2007, s. 94-95). Det hermeneutiska perspektivet handlar om läran om 

texttolkning, vilket innebär att forskaren analyserar en text och försöker få fram textens 

mening utifrån det perspektiv som tillämpas. En viktig aspekt som finns i hermeneutiken är att 

helheten utformas genom delar. Vidare menar författarna att den hermeneutiska tolkningens 

syfte är att forskaren bör ha en gemensam förståelse av en mening i en text (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.66).   

     Individer är självtolkande, det vill säga historiska varelser som tolkar och uppfattar saker 

och ting på olika sätt. Det finns alltid en anledning till individens handlingar och yttranden. 

Ett exempel på detta kan framförallt bero på viss bakgrund samt kontexter av meningar, 

föreställningar samt värden (Kvale & Brinkmann, 2009, s.67). Av hermeneutiken lär 

forskaren sig att analysera intervjuer som texter, forskaren ska bortse från det som pågår 

under intervjusituationen och istället ägna tiden åt kontextuella omfånget som då blir 

förmedlat genom det ovan nämnda, det vill säga historien samt traditionen (Bryman, 2002, 

s.370-371).  

 

4.8 Forskningsetiska principer 

Utifrån de forskningsetiska principerna som är antagna av det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 har vi försökt att ta hänsyn till alla de fyra 

kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.6). 

     Informationskravet  

Samtiga respondenter skall informeras om studiens syfte, uppgiften de har i studien samt de 

villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna skall informeras om att deras 

deltagande är frivilligt samt att de har rätt att välja att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Vidare skall respondenterna informeras om att den insamlade informationen endast kommer 

att brukas för forskning (Vetenskapsrådet, 1990, s.7). I samband till intervjuerna med 

respondenterna så informerade vi och förtydligade att vi var tre studerande från Örebro 

Universitet inom socionomprogrammet samt att syftet med intervjun var att införskaffa empiri 

till vår c-uppsats. Vi försäkrade för respondenterna att deras utsagor endast skulle brukas i 

forskningssyfte och att dessa inte kommer att användas i andra arbeten. Innan intervjun 

påbörjades beskrev vi vårt syfte och frågeställningarna.  
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     Samtyckeskravet  

Forskaren måste inhämta respondenternas samtycke. Respondenten har rätt att bestämma hur 

länge och på vilka villkor de önskar delta i intervjun. Vidare har respondenterna rätt att välja 

att avbryta sin medverkan om de önskar det (Vetenskapsrådet, 1990, s.9-10). Vi uppfyllde 

samtyckeskravet på så sätt att respondenterna självmant deltog samt att om de önskade det så 

kunde de avbryta eller avstå från att svara på enskilda frågor. Eftersom samtliga respondenter 

är myndiga fordrades endast deras eget samtycke. I samband till varje intervju tillfrågades 

varje respondent om dem samtyckte till att intervjun spelades in. Samtliga respondenter gav 

sitt godkännande till en ljudupptagning av intervjun. 

     Konfidentialitetskravet  

Respondenternas identitet bör avrapporteras, främst sådana uppgifter som kan uppfattas som 

etiskt känsliga. Med det sagt ska utomstående inte komma åt respondenternas personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.12). Samtliga respondenter har gett sitt samtycke till att vi i 

uppsatsen använder oss av deras identitet såsom yrkesroll och organisation. Vi erhöll deras 

samtycke genom att fråga våra respondenter som gav oss sin tillåtelse att använde deras 

personuppgifter. Vi informerade dem om att om de önskade det så kunde de få fingerade 

namn för att förbli anonyma i undersökningen vilket de ansåg var ett bra förslag. 

     Nyttjandekravet  

I enlighet med nyttjandekravet får inte den insamlade informationen om respondenterna 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk samt för andra syften som är icke-vetenskapliga 

(Vetenskapsrådet, 1990, s.14). Vi garanterade respondenterna att deras utsagor inte skulle 

lånas ut eller användas för egen vinnig eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

4.9 Reliabilitet, validitet och generalisering 

All forskning ska behandlas på ett korrekt sätt för att vara trovärdiga och insamlad data bör 

hanteras enligt vissa riktlinjer, så kallad validitet och reliabilitet. Hög validitet i ett arbete 

förutsätter att uppgifterna och analyserna som genomförts är trovärdiga. Om uppgifterna inte 

är tillförlitliga finns det inte någon validitet eller så kan validiteten klassas som mycket låg. 

Validitet förutsätter ett samband mellan tidigare forskning och det som undersöks 

(Edvardsson, 2003, s.52). Reliabilitet och validitet är relaterade till varandra genom att 

validitet förutsätter reliabilitet. En mätning som inte är reliabel är inte heller valid (Bryman, 

2002, s.90-91).   

     Vi har valt att delvis basera denna uppsats på studier som gjorts om etnisk 

boendesegregation och anser därför att validiteten i arbetet är högt i förhållande till tidigare 

forskning och till studiens centrala begrepp. Därmed kan validiteten anses vara god då vi har 

studerat tillförlitliga vetenskapliga källor såsom vetenskaplig litteratur. Bryman (2008) 

beskriver validitet som en undersökning på vilket sätt en indikator som mäter ett begrepp 

verkligen mäter detta begrepp.  Vidare beskrivs att forskarna jämför sin observation med sina 

teorier, kallat intern validitet (Bryman, 2008, s.376). I föreliggande studie tolkas teorierna i 

relation till resultat i olika studier som gjorts beträffande etnisk boendesegregation. Vi har 

regelbundet kontrollerat att uppsatsen utgår ifrån vårt syfte för att validiteten ska vara god. Vi 

upplever således att validiteten i vår uppsats kan klassas som god samt att vi har mätt det som 

vi med vår uppsats avsåg att mäta. Respondenternas svar som vi erhöll genom intervjuerna 

besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

     Reliabilitet innefattar systematiken och noggrannheten i en utvärdering. Låg reliabilitet 

innebär följaktligen att resultaten är osäkra. Reliabilitet rör resultatens tillförlitlighet som 

gjorts i en undersökning. Med andra ord huruvida resultaten från en undersökning som gjorts 

blir densamma om den görs på nytt eller om den blir påverkad av tillfälliga omständigheter 

(Bryman, 2002, s.43). Extern reliabilitet går ut på om studien kan replikeras. Detta är svårt att 

uppnå i en kvalitativ undersökning då en social situation samt omständigheterna vid början av 
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en studie är svår att stadga. Intern reliabilitet innebär att om flera undersökare medverkar vid 

en intervju kan de vara överens om vad de ser och hör (Bryman, 2002, s.257).  

     Utifrån den tidigare forskningen som vi i vår studie använt oss av framkom olika 

betydande faktorer gällande etnisk boendesegregation. Det kan dock vara olika faktorer som 

spelar roll på olika segregerade områden.  Reliabiliteten i vår uppsats är dessvärre svår att 

bedöma eftersom vi upplever att en studie inom samma område med samma respondenter och 

med ett likartat syfte i undersökningen kan komma att leda till ett någorlunda liknande 

resultat. Respondenternas svar och utsagor kan dock variera och vara annorlunda vid en ny 

undersökning, detta beroende på hur det etnisk segregerade bostadsområdet som respondenten 

bor på har utvecklats. Det föreligger även en risk att vi som forskare i vår studie inte har ställt 

alla relevanta frågor till respondenterna som andra forskare ansåg var relevanta och 

betydelsefulla. Detta i sin tur kan leda till att resultatet i andra undersökningar i samma 

område kan bli ännu mer tydligare eller annorlunda i jämförelse med vår studie. Vi har även 

fått uppfattningen att om vi hade valt ett annat urval så skulle det kunna ha gett oss ett 

annorlunda resultat, även om syftet med undersökningen är liknande (Bryman, 2002, s.257).  

     Då vår sociala omgivning och miljö ständigt förändras kan forskare inte samla in absoluta 

och identiska data som sedan kan mätas. Reliabiliteten är vidare endast kopplad till forskaren 

själv eftersom en annan forskare inte kan ta ursprungsforskarens plats. Då det studerande 

sammanhanget som redan nämnts ständigt förändras kommer ingen forskare, varken 

ursprungsforskaren eller en annan forskare som upprepar studien att komma fram till ett 

samstämmigt resultat. Med det sagt kan det traditionella reliabilitetsbegreppet inte vara 

relevant för att fastställa värdet av en kvalitativ analys. Dock kan validitet användas för att 

fastställa värdet av den kvalitativa analysen eftersom validiteten handlar om trovärdigheten, 

det vill säga hur väl undersökningen och dess resultat stämmer överens med verkligheten, 

kallat för intern validitet. Vidare handlar validitet om graden som forskare kan generalisera, 

det är definierat som extern validitet. Båda dessa begrepp är av relevans för att bedöma värdet 

av en kvalitativ analys. Genom det försöker forskare se de bakomliggande faktorerna, 

strukturerna och processen som leder fram till, påverkar eller styr fenomenet. Dock måste det 

interna validitetsbegreppet (trovärdighetsaspekten) utifrån andra utgångspunkter 

argumenteras, och inte endast hur väl en forskare lyckats mäta fenomenet. Detta gäller även 

det externa validitetsbegreppet (generaliseringsaspekten) som även det måste argumenteras 

utifrån andra utgångspunkter än hur väl resultaten är statistisk lämpliga (Christensen m.fl., 

2001, s.308-309). 

     Det är positivt att ingen av oss tre forskare haft en ”relation” till respondenterna eller 

tidigare känner respondenterna på något sätt. Från vår sida som forskare skapar det en större 

objektivitet. Eftersom det redan i kvalitativa undersökningar för forskaren är omöjligt att fullt 

ut kontrollera sina värderingar som kan dyka upp när som helst under forskningsprocessen. 

Forskaren kan känna sympati för de intervjuade samt att forskaren kan utveckla en närhet 

eller en känsla av samhörighet till intervjupersonerna. Detta kan forskaren främst utveckla vid 

deltagande observation eller djupgående intervjuer. Djupintervjuerna kan vara strukturerade 

eller semi-strukturerade och i deltagande observation deltar forskaren under en viss tid i en 

social miljö för att på så sätt observera och därigenom skapa sig en bild av kulturen som den 

givna sociala gruppen har (Bryman, 2002, s.37, 127, 251).  

      Vi upplevde inte under intervjuernas gång att vi inte kunde göra oss förstådda eftersom vi 

använt oss av en kvalitativ studie och på så sätt hade utrymme att förklara frågorna mer 

ingående då respondenterna inte förstod frågan. Till följd av det är det möjligt att ett likartat 

resultat kan uppstå om undersökningen skulle göras om på nytt då det är möjligt att förklara 

frågorna och på så sätt undvika till exempel missförstånd. En negativ aspekt med kvalitativa 

undersökningar är att det inte är möjligt att generalisera ett resultat då det inte har varit 

möjligt att undersöka en stor mängd av den totala populationen (Bryman, 2002, s.43, 270).  
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     Forskaren måste vara försiktig med att generalisera olika platser, eftersom sociala 

handlingar och miljöer ständigt förändras kan forskaren inte vara säker på att det undersökta 

fortfarande är giltigt i det undersökta området eller någon annanstans. Detta i sin tur begränsar 

generaliserbarheten (Bryman, 2002, s.119-120).  Då kvalitativa forskare genomför deltagande 

observationer eller gör ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer på till exempel ett 

bostadsområde är det inte möjligt att generalisera resultatet till andra miljöer. De personer 

som valts ut som respondenter i en kvalitativ undersökning kan således inte vara 

representativa för en population (Bryman, 2002, s.270-271). I studien har vi har tagit del av 

sex respondenters utsagor avseende etnisk boendesegregation. Dock kan vi inte endast utifrån 

deras utsagor generalisera hela populationen som bor på Malmvägen då dessa består av flera 

hundra personer. Vi kan endast dra kopplingar till tillämpad tidigare forskning och tillämpade 

teorier. Vidare kan vi inte heller generalisera respondenternas utsagor till andra etniskt 

boendesegregerade områden då dessa områden kan se olika ut samt för att individer har olika 

värderingar och synsätt vilket i sin tur speglar deras utsagor.  

 

4.10 Metoddiskussion 

Vi forskare har utfört en kvalitativ studie gällande etnisk boendesegregation som har baserats 

på sex intervjuer med respondenter som har någon koppling till Malmvägen. Detta i syfte att 

få en förståelse för de boendes upplevelser och erfarenheter av att bo i ett etniskt segregerat 

område. Enligt Thurén (2007) betecknar förförståelsen vårt sätt att uppfatta och tolka 

verkligheten. Alla våra upplevelser av det vi upplevt, sett, hört, tänkt och uppfattat är byggt på 

vår förförståelse. Utifrån vår socialisation och inskolning i ett samhälle som sker tidigt i 

barndomen uppfattar vi verkligheten på ett sätt som överensstämmer med den kulturen som 

ses som det typiska i det samhället (Thúren, 2007, s.58, 60). Innan undersökningen 

genomfördes hade vi spekulerat om etnisk boendesegregation och vi hade tyvärr mer eller 

mindre negativa uppfattningar om sådana bostadsområden. Detta berodde bland annat på att 

media ofta framförde exempelvis Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm som ett 

väldigt problematiskt samt oattraktivt område. Vi hade därmed påverkats av medias 

uttalanden i form av att vi blev negativt laddade mot dessa områden. Av denna anledning ville 

vi som utomstående få en uppfattning om hur respondenterna upplever Malmvägen.  

     Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att forskaren skapar en relation till 

respondenterna i syfte att intervjun ska byggas på frihet och säkerhet för att komma åt 

relevant fakta. Detta för att visa etisk respekt för respondentens integritet och privata 

upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s.32). Vi hade inte erfarenheter i att utföra 

djupgående intervjuer som gjordes i denna studie därför valde vi att prata lite allmänt med 

våra respondenter innan intervjuerna påbörjades i syfte att skapa en naturlig dialog. 

Grundtanken var att vi endast skulle använda oss av vår intervjuguide men under 

intervjuernas gång blev vi som forskare mer säkra i vår roll vilket gjorde att vi kunde flika in 

och ställa följdfrågor. Till följd av detta blev intervjusituationen mer bekväm och naturlig för 

både oss som forskare och för respondenterna, då dessa gav oss fylliga och detaljrika svar. 

     Christensen m.fl. (2001) menar att forskaren måste bestämma sig för vad som egentligen 

ska undersökas. Detta eftersom att det inte är möjligt att studera alla tänkbara samband eller 

relationer (Christensen m.fl., 2001, s.51). Kvale & Brinkmann (2009) framför att 

undersökningens syfte styr antalet respondenter som ska medverka i undersökningen. Ska ett 

litet fenomen undersökas räcker det kanske med en respondent men handlar det däremot om 

ett större fenomen kan flera respondenter behövas. Antalet respondenter styrs även av 

forskarens resurser samt tidram (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129-130). Segregation 

förekommer i olika former men i studien har vi dock valt att endast inrikta oss på den etniska 

boendesegregationen. Vi avgränsade även antalet respondenter till åtta personer, varav två 

bortfall, då vi ansåg att det undersökta ämnet var relativt omfattande. Vi önskade dock att 
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intervjua cirka 12 personer men detta var inte möjligt på grund av tidsbrist. En avgränsning 

gjordes utifrån de unga vuxnas kön samt ålder, där vi valde att endast intervjua det manliga 

könet mellan 18-28 år.  

 

5 Resultatredovisning 

5.1 Beskrivning av de unga vuxna  

Milo är en kille på 18 år som är född i Sverige. Båda hans föräldrar är födda i Montenegro, 

dåvarande Jugoslavien. Milos mamma kom till Sverige när hon var cirka 3-4 år gammal och 

hans pappa kom när han var cirka 20 år gammal.  

Milo studerar sista året på gymnasiet, ekonomi, i centrala Stockholm. Han arbetar ibland på 

helgerna som ett extraknäck i en skobutik. Milo berättade att han har mål och strävar efter att 

nå framgång. Han berättade att hans framtidsplaner är att bli ekonomiskt oberoende och han 

tillade även att han vill bli rik. Milo berättade att det är pengar och familj han strävar efter, 

dock främst familj, eftersom allt inte kan köpas. Milo framförde att de på hans skola får hjälp 

när de behöver men han anser ändå inte att de uppfyller det till fullo, utan endast delvis.  

    Milo bodde på Malmvägen fram till att han var 14 år, sedan flyttade han och hans familj till 

ett område i närheten. De bosatte sig på Malmvägen på grund av arbete samt för att hans 

morföräldrar redan bodde på samma bostadsområde. Han berättade att de ville vara nära 

familjen, att det var så hans föräldrar resonerade när de bosatte sig där. Milo bor med sin 

familj och berättade att han flyttar ut när han känner sig redo för det.  Milo berättade att de är 

en stor familj, åtta personer, men att de får plats i lägenheten i ett låghus som varken är för 

stort eller för litet, utan lagom. Lägenheten familjen för nuvarande bor i byggdes i år och 

därför är allting väldigt rent och nytt i jämförelse med hur det är på Malmvägen. 

 

28 åriga Emre är född i Sverige men hans föräldrar är födda i Turkiet och bosatte sig i Sverige 

någon gång mellan år 1965 och år 1970. Emre gick bygglinjen på gymnasiet men arbetade 

inte inom det utan valde att arbeta i familjens restaurang vilket han även gör i dagsläget. 

Emres mål är att fortsätta arbeta i familjens restaurang än så länge, framtidsplanerna är dock 

att starta en egen restaurang fast med matgäster. Emre berättade att han får den hjälp och stöd 

han behöver av staten gällande arbete och lägger till att även familjen varit till stor hjälp. 

     Emre är född och uppvuxen på Malmvägen och menade att det var föräldrarna som valde 

att bosätta sig i området. Detta på grund av att de kände att de skulle finna en känsla av 

gemenskap där, då många familjer de är bekanta med och även släktingar bodde och bor i 

området. Emre berättade vidare att det för hans del även är nära till arbetet och att 

anledningen till att han inte flyttar är för att han trivs så bra. Han tillade också att han inte tror 

att han eller de andra respondenterna kommer flytta ifrån Malmvägen i första taget med tanke 

på att de trivs. Emre bor till stor del med sin familj men har även en liten etta i närheten så 

han växlar boende ibland. Emre berättade att det på Malmvägen blir ganska trångbott 

eftersom att det ofta är ganska många personer i familjerna. Hans familj består av fem 

personer och han anser att det bor lite trångt. Bostaden är en hyresrättslägenhet i ett av 

Malmvägens höghus och han berättade att miljön i trappuppgången ser mycket bättre ut idag 

än förr. Emre menade att hyresvärden bygger om och fräschar upp i byggnaderna och att 

invånarna, speciellt den äldre generationens ungdomar i området, har haft en påverkan på att 

detta genomförts. 

 

Aras är en kille på 18 år som också är född i Sverige, hans föräldrar är dock födda i norra Irak 

och bosatte sig i Sverige kring år 1990. Aras studerar ekonomi på Rudbecksskolan i 

Sollentuna och hans framtidsplaner är att studera vidare på en högre nivå, universitet. Aras 

anser att hans behov av stöd gällande skola och studier blir tillgodosedda av staten, han är 

därmed nöjd med detta.  
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     Aras bodde på Malmvägen från 0-12 år men sedan flyttade han och familjen till bygatan, 

där de även bor idag, som ligger precis mittemot Malmvägen. Aras berättade dock att han 

mest befinner sig på Malmvägen och att han därför kan säga att han varit där i alla sina 18 år. 

Aras berättade också att det var föräldrarna som först bestämde sig för att de skulle bo på 

Malmvägen och att de efter att de bosatte sig där kände en gemenskap. Aras har även arbete, 

på Arena Satelliten, som ligger ett stenkast ifrån Malmvägen vilket underlättar för honom och 

dessutom menade han att han trivs bra på området. Aras berättade att det är ganska rymligt i 

deras bostad trots att hans familj består av sju personer. Aras och hans storebror har ett varsitt 

rum och hans två yngre bröder delar rum. Hans lillasyster har samma rum som föräldrarna då 

hon är väldigt liten, så Aras är nöjd med rymligheten. Aras berättade att bostaden är en 

bostadsrättslägenhet i ett låghus på tre våningar. Aras menade att miljön i trappuppgången är 

bra då alla portar har fått ett eget stort cykelrum. Han berättade också att det finns en 

gemensam tvättstuga som är fräsch men att alla kanske inte är särskilt trevliga, i övrigt 

berättade han att det är ganska lugnt där han bor. Aras menade att invånarna i området har 

bidragit till att det blivit bättre i bostadsområdet och tipsar oss om att kolla på TV-

programmet ”Malmvägen” som sändes på kanal 5 år 2005. 

 

18 åriga Edin är född i Sverige men båda hans föräldrar är födda i Kosovo, före detta 

Jugoslavien. Föräldrarna bosatte sig i Sverige år 1990. Edin studerar fred och konflikt som 

ingår i samhällsvetenskapliga linjen på gymnasieskolan Rudbeck. Edins mål är att studera på 

universitetsnivå och göra militärtjänst, han har dock inte bestämt vad han ska göra först. 

Framtidsplanerna är att fullfölja den utbildning han kommer att välja på universitetet för att 

sedan arbeta inom sitt område. Edin menade att han får stöd från staten bland annat i form av 

ekonomisk hjälp, studiebidrag, och vägledning från sin familj.  

     Edin kom till Malmvägen som ettåring och har därmed bott där i 17 år. Edin berättade att 

familjen bosatte sig på Malmvägen ofrivilligt, med detta menade han att det var 

flyktingförläggningen som såg till att familjen fick en lägenhet i bostadsområdet. Edin som 

lever med familjen menade att de bor kvar på Malmvägen för att de känner en gemenskap 

samt för att det är nära till både skola och centrala Stockholm. Edin anser att det är rymligt i 

deras bostad då de bor i en fyrarumslägenhet och det är fyra personer i familjen, därmed har 

alla ett eget rum. Edin som bor i en hyresrättslägenhet i en av Malmvägens höghus anser att 

det är mycket trevligare i byggnaden nu än vad det var förut. Han menade att hyresvärden ser 

till att det städas i trappuppgången och de har ordnat med portkod till byggnaden vilket gör att 

Edin tycker att miljön är bra. 

 

Aram är 22 år och född i norra Irak, vilket också är hans föräldrars ursprung. Aram flyttade 

till Sverige tillsammans med båda föräldrarna år 1992 och Aram var då tre år. Idag studerar 

han på heltid och arbetar lite extra på familjens företag.  Aram studerar till 

anläggningsingenjör inom järnväg för att han anser att utbildning är en säkerhet. Han 

berättade även att han ser ljust på sin framtid. Hans mål och framtidsplaner är att bli 

framgångsrik samt få ett bra och trivsamt arbete så att han kan leva ihop med sin nuvarande 

tjej, som så småningom ska bli hans fru. Detta i syfte att kunna försörja sig och sin familj på 

bästa möjliga sätt. Aram framförde att han inte begär särskilt mycket hjälp av staten men han 

tillade dock att han får bidrag från staten för att han studerar. Han framförde även att han är 

väldigt nöjd med att det är kostnadsfritt att studera i Sverige vilket han ser som ett stöd från 

staten.  

     Aram har bott på Malmvägen i cirka 11 år men idag bor han på gatan mitt emot 

Malmvägen. Han vet inte riktigt varför de bosatte sig på Malmvägen men gissar på att det 

berodde på att föräldrarna fick sin första hyresrättslägenhet just där. Idag bor han med sin 

familj i en bostadsrättslägenhet i ett låghus och de är sju personer i familjen. Han anser att det 
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är rymligt i bostaden då de har en femrumslägenhet. Aram berättade att han tycker om 

Malmvägen mycket då han är uppvuxen där och har fina minnen därifrån tillsammans med 

vänner och familj. Aram sade: ”Visst det kanske är ett område som har hög arbetslöshet och 

med dåligt rykte och så vidare men det hindrar inte en att tycka om stället på sitt egna sätt”. 

Enligt Aram är det fräschare i de gemensamma utrymmena nu än vad det var förr då de har 

byggt om ganska mycket.  

 

5.2 Miljön på Malmvägen  
Samtliga respondenter tycker väldigt bra om Malmvägen och berättade att det är en jättefin 

och bra förort jämfört med många andra av Stockholms förorter. De menade att de inte kan 

säga något ont om Malmvägen. Milo sade bland annat ”Det finns bara positiva saker att säga 

från min sida” och Emre sade ”Det är en helt annan atmosfär här”. Aras och Edin som besökt 

Rosengård i Malmö sade ”Malmvägen är lyx”. Respondenterna var överens om att 

Malmvägen är ett mycket trevligt område att bo på.  

     Edin, Emre och Aras anser att miljön i området ser ganska bra ut även om det kan vara 

nerskräpat. Milo däremot menade att det ofta är nerskräpat men att det är något vanligt, 

därmed att personerna som bor på området inte ens tänker på det längre. Milo berättade dock 

att utomhusmiljön inte är sämre än i andra bostadsområden. Aram sade: ”För ögat är det 

trevligare nu”. Samtliga beskrev att de finns många gårdar och lekplatser för barn att leka på 

och att de finns en stor och fin park där individer på sommaren kan grilla eller ha picknick. 

Det finns även en fotbollsplan på Malmvägen där ungdomarna samlas på somrarna, Aram 

uttrycker dock ett missnöje med fotbollsmålen. Aram sade: ”Målen har helt förstörda nät och 

kommunen vill inte fixa det”.  

 

5.3 Malmvägen som bostadsområde 

Samtliga respondenter menade att serviceutbudet i just Malmvägen inte är särskilt bra då det 

exempelvis endast finns två livsmedelsbutiker, de anser dock att det är bra att de har en 

idrottshall i området. Aram berättade dock att idrottshallen är sliten, liten och övergiven. 

Vidare berättade Aram att det även finns några ointressanta klädbutiker samt ett gym på 

Malmvägen. De berättade även att det inte skadar dem att serviceutbudet i just Malmvägen 

inte är stort då de har Sollentuna centrum att tillgå som ligger 1-2 minuter ifrån 

bostadsområdet. I Sollentuna centrum menade de att de har tillgång till det mesta som bland 

annat sjukvård, apotek, banker, livsmedelsbutiker och klädaffärer. De menade också att det 

finns flera idrottshallar i ungdomsgården, Arena Satelliten, som är belägen bredvid Sollentuna 

centrum. Vidare menade samtliga respondenter att det finns tillgång till kyrka, moské, 

föreningar beläget i bostadsområdet vilket dem tycker är bra för att det finns personer som vill 

ta del av det. Enligt Aram samlas vuxna och äldre i föreningarna för att umgås. Samtliga 

respondenter berättade också att det finns två fritidsgårdar på Malmvägen som fungerar 

mycket bra och har många aktiviteter. De beskrev också att ungdomsgården Arena Satelliten 

vid Sollentuna centrum finns att tillgå. Samtliga respondenter menade dock att de föredrar 

fritidsgården, Blå rummet, dels för att det är en del av Malmvägen och dels för att det är 

närmare hem. Milo sade ”Det känns som att dem satsar på oss ungdomar”. Samtliga 

respondenter berättade att ungdomarna har någonstans att ta vägen när dem inte har något att 

göra då fritidsgårdarna finns. Emre sade: ”Förut hängde grabbarna oftast ute i mitten/gången 

men i dagsläget håller dem sig mer till Blå rummet”. Aram framförde att ”gången” inte finns 

kvar vilket gör att ungdomar under 18 år går till fritidslokalerna på sin fritid men att de under 

somrarna är på fotbollsplanen. Vidare berättade Aram att de äldre ungdomarna inte hänger ute 

på samma sätt som förut, då det inte finns så många ställen för dem att vara på. Vidare tillade 

han att när dessa ungdomar väl är ute så befinner de sig oftast på föreningarna. 

     Emre som är äldst av de unga vuxna respondenterna menade att det inte alls förekommer 
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mycket bråk och skadegörelse i området i jämförelse med när han var ungdom. Emre 

berättade att det idag är en helt annan generation och att dessa människor ser till att 

vidareutbilda sig samt att grabbarna i området är trevliga. Milo berättade att ett bråk som väl 

sker endast uppstår mellan ungdomarna från Malmvägen och personer från andra förorter, 

vidare sade Milo ”Bråk sker aldrig med varandra här på Malmvägen”. Emre berättade också 

att det ofta är ungdomar utifrån som kommer och gör ”kaos” på Malmvägen, men att dem helt 

enkelt får leva med det. Aram framförde att det inte förekommer mycket bråk vad han har sett 

men att skadegörelse förekommer bland rastlösa ungdomar som vill busa. Aras berättade 

också att det inte förekommer mycket bråk och skadegörelse men att det ofta i tidningen kan 

stå mycket om Malmvägen ändå. Enligt Edin är detta en fördom som är svår att få bort med 

tanke på att det på slutet av 1990-talet var mycket bråk på Malmvägen. Edin och Emre 

berättade också att Malmvägen inte är som folk tror utan att det är väldigt trevligt i området, 

speciellt till skillnad från bara tre år sedan. Samtliga respondenter menade att det inte går att 

neka att alkoholkonsumtion förekommer bland bostadsområdets ungdomar men de menade att 

det inte är mer än vanligt eller mer än i andra förorter. Respondenterna tillade att Malmvägens 

ungdomar inte sticker ut när det gäller alkoholintag och att det oftast är på helger som 

ungdomarna kan konsumera alkohol. Emre berättade att han inte tror att droger finns lika 

mycket idag och han sade ”droger kommer alltid att finnas det spelar ingen roll vart det är, 

fixar inte jag det så fixar han det, det är tyvärr så det funkar”. Aras berättade också att droger 

förekommer överallt men att Malmvägen syns mer på grund av hur det var i området förr och 

att mycket av det som händer i närheten av Malmvägen direkt förknippas dit. Milo berättade 

att han tror att droger förekommer bland den äldre generationen och inte bland ungdomar i 

hans ålder.  Aram sade:  

 

”När det gäller ungdomar och vuxna, visst finns det droger och alkohol, precis som varje 

gata i hela världen. Jag tycker inte att det konsumeras mer i just Malmvägen. Det finns dem 

som tar droger och dem som är emot”. 

 

Aram framförde att det finns vissa saker som bör förbättras på Malmvägen och att kommunen 

bör ta större hänsyn till barn och ungdomar. Ett exempel han tar upp är målen på 

fotbollsplanen och han sade:  

 

”dem gjorde en fotbollsplan som alla blev överlyckliga över, bara för det så känns det som att 

dem har lutat sig tillbaka. Dem ska inte se Malmvägen som ett ”dem” för Malmvägen är en 

del av Sollentuna Kommun precis som alla andra områden. Folk från Malmvägen ska känna 

sig inkluderade”. 

 

Om Aras skulle få ändra på något på Malmvägen så skulle han se till att öppna upp en lite 

större del av det som ungdomarna kallar för ”mitten” eller ”gången”, som var belägen under 

höghusen på Malmvägen. 

 

5.4 Överrepresentation av etniska grupper  
Samtliga respondenter menade att det finns väldigt många etniska grupper i området. Aram 

sade: ”Om jag minns rätt så finns det nästan runt 95 olika nationaliteter som bor på 

Malmvägen”. Respondenterna berättade att det bland annat finns kurder, turkar, svenskar, 

syrianer, eritreaner och rumäner på Malmvägen. Respondenterna var dock överens om att 

turkar och kurder är de etniska grupperna som helt klart är överrepresenterade och efter dem 

kommer syrianerna. Edin berättade att en minoritet är personer från Kosovo och han tror att 

hans familj är de enda på Malmvägen som har sina rötter där. Samtliga respondenter berättade 

vidare att ungdomarna och de unga vuxna på Malmvägen lägger väldigt lite intresse på vilken 
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etnisk härkomst folk har, ungdomarna umgås med varandra oberoende av dess etniska 

bakgrund. Aram berättade att alla ungdomar umgås med varandra och att det inte är den 

etniska härkomsten som styr grupperna, snarare åldern. Aram tillade dock att individer som 

talar samman språk kan dras till varandra och då tar han upp föreningar som exempel. Han 

menade att det finns mest kurder och turkar i ena föreningen och i den andra föreningen som 

ligger precis bredvid sitter oftast syrianer och araber. Individerna kan gå emellan lokalerna 

men dras ofta till den lokal där deras språk talas, då diskussionerna i dessa lokaler sällan är på 

svenska. 

     De språk som talas mest i området är svenska, turkiska och kurdiska men samtliga 

respondenter berättade också att det även finns många andra språk som talas bland de boende 

på Malmvägen. Enligt respondenterna används även mycket slang och ord från turkiskan och 

kurdiskan, dock inte mer än i andra förorter. Edin berättade att det är vanligt att ungdomarna 

och de unga vuxna i området använder slang och ord från det språk som tillhör den 

överrepresenterade gruppen.  

  

5.5 Ungdomars relationer och grupperingar 

Samtliga respondenter var överens om att det finns en mycket stark gemenskap och 

sammanhållning mellan ungdomarna på Malmvägen. Respondenterna berättade återigen att 

det absolut inte spelar någon roll för dem om individer är infödda eller utlandsfödda, har 

kurdiska eller eritreanska rötter, är muslim eller kristen. De berättade vidare att ungdomarna 

på Malmvägen umgås med varandra för att de kommer överens och trivs ihop inte för att de 

har sina rötter i ett visst land.  

     Aras berättade att det inte finns så mycket ”vi” och ”dem” tänkande i området på grund av 

att det mest är invandrare i området, därmed ”vi” tillade han. Emre berättade att det alltid 

kommer att finnas ett ”vi” och ”dem” oavsett vart man befinner sig men att detta tankesätt 

blivit bättre på Malmvägen då han exempelvis ser att både svenska och utländska ungdomar 

kan skåla i hans kvarterskrog. Emre sade: ”Förut så var det fan gör den här svennen här eller 

går man dit så är man blatte” och vidare berättade han att svenskar och invandrare umgås på 

ett bättre sätt idag och har mer respekt för varandra. Milo berättade att han umgås med både 

svenskar och invandrare vilket gör att han inte känner av en sådan gruppering men han är 

medveten om att det finns. Aram framförde att ”vi” och ”dem” grupperingar inte förekommer 

bland ungdomar då han menade att alla kan tala bra svenska och därmed kan kommunicera 

med varandra. Däremot menade Aram att dessa grupperingar syns mer bland de äldre som 

inte kan tala bra svenska.  

     Aram framförde att han tror att relationen mellan utlandsfödda och infödda handlar om 

vart de bor. Milo berättade att han tror att infödda och utlandsfödda ungdomar glider isär eller 

håller ihop på grund av kultur och uppfostran. Edin berättade att han tror att de som 

exempelvis är nya i Sverige har svårt med språket vilket gör att de umgås med andra 

nyanlända. Edin menade på att de som bott i Sverige ett tag vet hur saker och ting funkar och 

att det är det som gör att de håller ihop. Emre menade att infödda och utlandsfödda som är 

relativt nya i Sverige har svårt att umgås på grund av att de utlandsfödda håller sig på avstånd. 

Emre menade att dessa personer ofta har svårigheter med språket vilket gör att någon som är 

infödd eller bott i Sverige en längre period ska välkomna personen och säga att denne kan 

umgås med dem. Han tror att sådant är viktigt för att infödda och utlandsfödda inte ska glida 

isär. 

 

5.6 Etnisk boendesegregation 

Edin berättade att han tror att individer som kommer till Sverige lämnar sitt hemland på grund 

av omständigheterna i hemlandet eller för att de upplevt något traumatiskt och kanske är 

väldigt orkeslösa när de anlänt till Sverige. Edin menade därmed att dessa personer kanske 
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inte orkar integrera sig i samhället. Han tror att den etniska boendesegregationen uppstår på 

grund av geografiska områden. Det vill säga om man bor i ett område där individerna är från 

samma land pratar dessa sitt hemspråk för det är det dem är trygga med, individer väljer inte 

att prata ett språk som de kanske inte kan så bra. Aram berättade att han tror att politikerna 

kan bidra till uppkomsten av den etniska boendesegregationen genom att många invandrare 

placeras på ett och samma bostadsområde. Aram tog upp ett exempel och berättade att en 

nyanländ individ från Somalia som skickas till Rinkeby, där somalier är överrepresenterade, 

är det klart att denne trivs där. Vidare sade Aram: 

 

”Då kanske den här somaliern känner att han inte behöver lära sig svenska, det räcker ju 

med somaliska, han har butiker, föreningar och restauranger på somaliska. En invandrare 

som kommer till Sverige och som inte vill lära sig svenska får skylla sig själv lite”. 

 

Emre berättade att han tror att den etniska boendesegregationen uppkommer på grund av 

ekonomiska skäl. Med detta menade Emre att allt handlar om makt och pengar samt att den 

som har det bra ställt ekonomiskt kan komma längre och exempelvis välja att bo någon 

annanstans. Emre berättade också att han tror att det finns människor som ofrivilligt bor i 

segregerade områden, på grund av att de inte är självförsörjande. Emre tror att det var mycket 

så från början, att socialbidragstagare som inte fick välja annat blev placerade i segregerade 

områden av socialtjänsten. Aras berättade att det skulle vara svårt för honom att flytta ifrån 

Malmvägen även om han blev rik, han känner sig trygg i området och menade att han kommer 

att bo så nära Malmvägen han kan även om han i framtiden skulle köpa villa. Milo berättade 

att han tror att den etniska boendesegregationen beror på staten eftersom att de hänvisar alla 

invandrare till samma bostadsområde till dess att det är fullt. Milo menade att detta gör att 

invandrare inte lär sig det svenska språket som är nödvändigt för att de ska kunna 

kommunicera och integreras i det svenska samhället. Enligt Milo uppstår den etniska 

boendesegregationen även på grund av att människor vill bo på samma område där deras likar 

bor. 

     Samtliga respondenter var överens om att Malmvägen är etniskt boendesegregerat, dock 

till viss del, då de berättade att det även bor många svenskar i bostadsområdet. Aram 

framförde att individer som bor utanför Malmvägen har en viss negativ syn på 

bostadsområdet, bland annat för att det bor många invandrare där. Aram berättade vidare att 

det i invandrartäta områden i hela landet finns ett ”vi” och ”dem” tänkande, såväl utifrån och 

in som inifrån och ut. Aram sade: ”Jag tror nog att hur än bra svenska jag har eller hur 

svensk jag än beter mig så kommer jag aldrig ses som en svensk. Just för att jag är 

invandrare och jag är mörk”. Vidare framförde Aram att han inte har några som helst 

problem med att anpassa sig till det svenska samhället men han menade dock att han vid ett 

flertal tillfällen känt sig utanför på grund av sin utländska bakgrund. Milo berättade att han 

anser att han själv både är integrerad och segregerad i samhället vilket då främst är till följd av 

hans föräldrar eftersom han inte hade något val. Han anser att även andra ungdomar på 

Malmvägen, precis som honom, är delvis integrerade och segregerade. 

 

5.7 Fördomar  
Aram antydde att det finns fördomar mot Malmvägen. Vidare framförde han att folk reagerar 

negativt när han berättar att han är från Malmvägen. Aram sade att han bland annat fått höra: 

”är det verkligen så som dem säger att det är där?”. Aram framförde att individer redan har 

en bild om Malmvägen men att detta inte behöver betyda att deras bild stämmer. Aram 

berättade också att dessa personer redan har skapat ett ”vi” och ”dem” genom sitt tankesätt. 

Milo berättade att han aldrig blivit bemött med några fördomar av några myndigheter för att 

han sagt att han bor på Malmvägen. Däremot kan vissa individer reagera negativt när han 
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berättat vart han bor menade Milo. Enligt Aras så kan han mötas av fördomar från 

myndigheter när han talar om att han bor på Malmvägen. Aras berättade också att det inte är 

överdrivet med fördomar utan att det kan märkas lite grann. Även Emre menade att han stött 

på blickar och fördomar då han presenterat sig för människor han tidigare inte kände. Vidare 

berättade Emre att hans vän, som är civilanställd inom rikspolisstyrelsen i Kungsholmen, blir 

lite nedtryckt av kollegorna på grund av att han bor i låghusen på bygatan som ligger precis 

mittemot Malmvägen. Emre tillade dock att fördomar är något vi inte kommer att komma 

ifrån samt att det förekommer i alla länder.   

 

5.8 Segregationens påverkan på de unga vuxna 

Enligt Milo har inte den rådande etniska boendesegregationen på Malmvägen påverkat honom 

i arbetslivet då han arbetat väldigt lite och fått sitt senaste arbete via familjen. Emre berättade 

att han sökte ett arbete på postterminalen i Sollentuna när han var 17 år men fick inte arbetet 

när han talade om för dem att han bodde på Malmvägen. När han sedan sökte samma arbete 

men hade sin far, som talar bra svenska, med sig så fick han arbetet. Emre framförde att detta 

kanske kan ha berott på att han som ungdom pratade på ett visst sätt eller hade en viss attityd 

som dem ogillade. Emre berättade också att han tror att han fick arbetet andra gången för att 

hans far talade bättre svenska än honom och kunde kommunicera med rekryterarna på ett 

bättre sätt.  

     Aras, Milo och Emre tror inte att den etniska boendesegregationen i sig är grunden till 

vissa ungdomars destruktiva beteenden. Emre menade att ungdomar påverkas av varandra och 

att dem blir som de personer dem umgås med. Emre sade: ”Även om du är en lugn och bra 

person gör du ju automatiskt som gänget gör”. Vidare sade han att ungdomen ska vara stark i 

sig själv för att kunna umgås med andra ungdomar utan att göra dumheter och falla för 

grupptryck. Aras berättade att det funkar så i en viss ålder, att ungdomar alltid vill göra det 

som är olagligt eller fel och hela tiden testa på nya saker. Emre berättade att ungdomen är ett 

stadium i livet som alla ska genomgå. Med detta menade han att det inte spelar någon roll om 

individen är svensk eller utländsk, tjej eller kille utan alla ungdomar vill testa på saker och 

ting. Aram berättade att Malmvägen är ett unikt område och att unika områden sticker ut i 

mängden. Med detta menade Aram att individer kan påverkas negativt av att de bor på 

Malmvägen. Aram sade:  

 

”Utan att man vet om det så har kanske en arbetsgivare kastat ditt cv så fort han eller hon 

såg adressen eller så kanske du får ett intressant jobb just på grund av att man är från 

Malmvägen”. 

 

Den äldsta unga vuxna respondenten, Emre, tillade att ungdomar i dagens Malmvägen tar tag 

i sina liv och ser till att utbilda sig. För 10 år sedan var detta sällsynt menade Emre. Aram 

avslutar med att säga: 

  

”Och sist så måste jag nämna häktet som nyligen har byggts precis på Malmvägen, att ta bort 

en skola och en stor idrottshall för att bygga ett häkte, det är inte okej. Cellerna i häktet 

ligger exakt bredvid fotbollsplanen som jag nämnde tidigare. Om en boll skulle skjutas över 

målet så skulle den träffa fönstret på en cell. Folket som bor i höghusen ser bara ett häkte när 

dem kollar ut från sina fönster, dagisbarnens lekplatser ligger ett stenkast därifrån. Sådana 

saker kan göra folk förbannade och få dem att inte känna sig respekterade”. 

 

5.9 Hur segregationen kan förebyggas enligt de unga vuxna 

Milo berättade att han tror att det går att förebygga den etniska boendesegregationen om 

invandrare inte placeras på ett och samma område och istället sprids ut i olika 
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bostadsområden. Vidare menade Milo att det då blir en mer jämfördelning på 

bostadsområdena vilket gör att människor från olika etniska grupper även beblandas. Edin 

berättade att han och en vän till honom nyligen diskuterat om just integration och segregation 

samt att de hade kommit fram till att nyanlända invandrare bör bli tvingade att bo i ett mindre 

invandrartätt bostadsområde i 10 år för att de blir tvungna att integrera sig. Vidare sade Edin ” 

Jag kan ju inte bara vara med mig själv, då måste jag ju välja att prata med dem och gå i 

skolan för att nästa dag kunna gå och handla där det bara är svenskar”. Emre berättade att 

det är bra att integrera sig i samhället men att individer inte ska glömma vart de egentligen 

kommer ifrån. Aram framförde att han tror att den etniska boendesegregationen alltid kommer 

att finnas men han menade dock att det kan minskas. Enligt Aram kan detta förebyggas om de 

som är insatta i problematiken tar tag i saker och ting redan från början till exempel när en 

invandrare anländer till Sverige. En möjlig bidragande faktor till att minska den etniska 

boendesegregationen kan vara att nyanlända invandrare blir uppmanade att lära sig språket för 

att kunna få ett arbete och försörja sig, menade Aram. 

 

5.10 Beskrivning av den verksamhet fritidsledaren arbetar på 

Respondenten berättade att denne är socionom i botten men arbetar som fältfritidsledare på 

ungdomshuset, Arena Satelliten, i Tureberg som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 25 år. 

Arena Satelliten är ett aktivitetshus och syftet är att de som kommer dit ska göra saker. 

Respondenten talade om att verksamheten bland annat har replokaler, dansverksamhet, 

teaterverksamhet och events. Det finns även ett café som tillhör verksamheten där ungdomar 

kan komma och fika med sina kompisar. Respondenten förklarade att man inom 

verksamheten dels arbetar på kontoret och dels ute i bostadsområdet då även en 

fältverksamhet ingår i arbetet. Detta innebär att fritidsledarna på fredagar och lördagar arbetar 

ute på Malmvägen men även i andra bostadsområden i Sollentuna. Verksamheten har ett nära 

samarbete med socialtjänstens fältteam och polisen enligt respondenten. Ibland förekommer 

det också att verksamheten har kontakt med skolfamiljeteamet eller beroendemottagningen.  

 

5.11 Ungdomar och Malmvägen  
Respondenten beskrev att Malmvägen är en liten gata och betonar att det inte heller är en lång 

gata. Respondenten berättade att de som bor i området och speciellt ungdomarna har en stark 

tillhörighet till området. Enligt respondenten är detta både på gott och ont. Respondenten 

upplever att ungdomarna känner stark anknytning till gatan och det finns ungdomar som 

resonerat på följande sätt: ”Malmvägen är vår gata”. Respondenten förklarade att mycket har 

byggts om i området de senaste åren vilket gjort att det blivit trevligare att gå på Malmvägen. 

Vidare beskrev respondenten att det finns restauranger och mycket folkliv på gatan som vi 

kanske inte ser på andra gator i Sollentuna, vilket gör området väldigt trevligt. Detta kan dock 

också skrämma många menade respondenten. Respondenten sade: 

 

”Jag personligt tycker att det är en väldigt trevlig gata för att jag är van röra mig i området. 

Jag vet att andra undviker och gå på gatan för att man tror att det är farligt på något sätt”. 

 

Respondenten berättade att det finns ungefär 60 olika nationaliteter i bostadsområdet och 

denne nämner bland annat turkar, kurder, somalier, mongoler och svenskar. Vidare förklarade 

respondenten att det finns alla sorters människor från hela världen. Respondenten menade att 

det går att generalisera att de boende i området är av arbetarklass eller nästan underklass men 

att det dock finns familjer där båda föräldrarna arbetar. Enligt respondenten är arbetslösheten 

bland ungdomarna väldigt hög. 

     Något som är negativt i bostadsområdet enligt respondenten är att det finns en stark 

hierarkisk ordning bland gänget som omfattas av killar, där den ”starke” på något sätt 
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bestämmer. Enligt respondenten kan det vara svårt att arbeta sig in i hierarkin som kvinna 

samt att bli lyssnad på. Det positiva på Malmvägen är att det finns en fritidsgård där 

ungdomarna trivs bra och där dem har kul med ungdomar från andra nationaliteter, detta 

tycker respondenten är berikande. Vidare förklarade respondenten att det positiva är att alla 

ungdomar som går i samma skola har möjlighet att träffa varandra på fritidsgården Röda och 

Blå rummet. Respondenten menade att det inte är många skolor som har denna typ av 

fritidsgård, utan Malmvägens fritidsgård är den finaste och har bäst resurser för barn och 

ungdom.  

 

5.12 Miljön och omständigheterna 

Respondenten förklarade utomhusmiljön på Malmvägen på detta sätt: ”När man kommer upp 

till bostadsområdet mellan höghusen i Sollentuna där har det alltid haft fastighetsskötare ute 

som plockar skräp nästan varje dag. Medan på Malmvägen är det inte rent på samma sätt 

fast det är samma fastighets hyresvärd”.  Vidare förklarade respondenten att husen på 

Malmvägen inte ser trevliga ut på grund av att det är gråa fasader och miljonprogramshus. Det 

finns liknande hus i andra områden i Sollentuna men där har hyresvärden sett till att rusta upp 

och klä byggnaderna med tegel vilket ger en helt annan upplevelse.  

      När respondenten berättade om omständigheterna i området menade denne att det är svårt 

att veta om droger förekommer på gatan men betonar att ungdomar från Malmvägen inte 

dricker mer än ungdomar i övriga kommuner. Respondenten talar också om för oss att denne 

genom fältverksamheten fått veta att langning av såväl droger som sprit förekommer på gatan. 

Enligt respondentens kännedom ska ungdomarna ha ett nummer som de kan ringa till när de 

vill ha sprit levererat. Magic Crystel är en sorts vodka som är lätt att få tag i och det är svårt 

för poliserna att få tag på de personer som levererar spriten.  

     Vidare menade respondenten att det förekommer mycket bråk vid stationen, som är 

belägen nära Malmvägen, vilket kan bero på att det finns en krog i närheten. Enligt 

respondenten har det varit mycket bråk runt bussarna och ungdomar har blivit misshandlade. 

Respondenten berättade också att detta självklart inte behöver ha någon koppling till 

Malmvägen men att det finns en bild av att det finns mer misshandlare och fler bråk på 

Malmvägen. Respondenten förklarade också att alla på Malmvägen känner varandra och 

bråkar inte med varandra som alla tror. Vidare berättade respondenten att det snarare är 

människor som kommer från andra områden som ställer till med bråk på Malmvägen.  

     Respondenten anser att det är svårt att specificera vad som saknas i området men tillade 

istället: ”hos ungdomarna saknas en känsla av att inta ha möjlighet i livet”. Respondenten 

tycker att det som behövs ändras i området är de gråa fasaderna på husen för att det inte ska se 

ut som miljonprogramshus. Respondenten förklarade att miljön är viktigt för människorna i 

området för att de påverkas negativt av det. Enligt respondenten bör hyresvärden vara noga 

med att det ska vara rent och fint samt se till att det inte finns skräp för att på så sätt blir 

individerna rädda om området. Enligt respondenten är det bra att hyresvärden har försökt 

snygga upp husen och framförallt att gångerna, som för vissa var obehagliga, gjordes om till 

promenadstråk. 

5.13 Stark eller svag sammanhållning mellan infödda och utlandsfödda 

Respondenten förklarade att det på fritidsgården finns många turkiska kurder, somalier och 

iranier men denne vet inte om hur pass mycket de etniska grupperna håller ihop. Enligt 

respondenten är mongolerna en etnisk grupp som håller sig för sig själva och inte umgås med 

andra etniska grupper. Däremot berättade respondenten att gemenskapen och 

sammanhållningen är väldigt stark bland ungdomar från vissa etniska grupper. Vidare 

berättade respondenten att de turkiska kurderna nästan har styrt gatan då de är 

majoritetsgruppen på Malmvägen samt på grund av att vissa släktingar har haft stort 
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inflytande på ungdomarna. För ungefär 15 år sedan var ungdomarna från dessa släkter 

kriminella, vissa av dessa fortsatte på den kriminella banan och andra valde en annan väg, 

berättade respondenten. Dessa har enligt respondenten alltså ett stort inflytande på dem yngre 

på Malmvägen.  

     Enligt respondenten håller utländska ungdomar bland annat ihop för att dem bor i ett 

främmande land. Respondenten menade att när individer väl flyttar till ett nytt land som är 

helt olikt det egna landet, är det självklart att de håller ihop med sina egna etniska grupper 

som de delar samma språk med. Respondenten anser att det inte är svårt att förstå varför dessa 

etniska grupper söker sig till sina egna etniska medmänniskor. Respondenten menade att 

sammanhållningen blir ännu starkare när människorna hamnar i ett främmande land, då 

individerna söker till sina egna etniska grupper bland annat i syfte att hjälpa varandra.  

     Vidare menade respondenten att infödda och utlandsfödda ungdomar kan glida isär på 

grund av rädsla. Respondenten förklarade att Sollentuna är väldigt uppdelat samt att det finns 

mycket villaområden, vars de ungdomar från dessa villaområden som verksamheten kommer i 

kontakt med aldrig har varit på Malmvägen. Om dessa ungdomar ska till andra villaområden 

så har dem gått runt eller åkt taxi runt Malmvägen menade respondenten. Respondenten sade: 

”De skulle aldrig drömma om och gå ner till Malmvägen”. Nu har dessa ungdomar lärt känna 

en del ungdomar från Malmvägen menade respondenten. Enligt respondenten hade ungdomar 

från villaområdet ordnat en ungdomsfest och ville göra små affärsplaner med ungdomarna 

från Malmvägen, vilket innebar att Malmvägens ungdomar skulle ”vakta” festen. 

Ungdomarna på Malmvägen ville göra detta och på så vis lärde ungdomarna från olika 

bostadsområden känna varandra menade respondenten. Respondenten sade:  

 

”Det var en kille vid 18 år åldern som aldrig varit på Malmvägen på grund av att han hade en 

rädsla av att Malmvägen hade ett rykte att det är ett farligt område. Vissa ungdomar är ute 

och slåss, speciellt när man är med sitt gäng. Dessa ungdomar ser ner på andra människor 

och ger blickar som kan väcka oro hos en som inte är från Malmvägen. De hävdar sig på det 

sättet. Men tack vare ungdomsfester och affärsplaner har det blivit lättare att umgås med 

andra ungdomar utanför sitt område”.  

 

5.14 Integration kontra segregation 

Enligt respondenten är ungdomarna på Malmvägen både integrerade och segregerade då de 

ofta går på olika skolor. Respondenten nämner också att det inte är lätt att bli intagen på 

gymnasiet i Sollentuna då intagningspoängen ligger högt, vilket gör att ungdomarna söker sig 

till gymnasieskolor utanför Sollentuna. Respondenten menade att ungdomarna på så sätt rör 

sig väldigt fritt men det kan också vara så att ungdomar från Malmvägen håller ihop i skolan. 

Respondenten sade ”det är väldigt segregerat i Sollentuna”. 

 

5.15 Etnisk boendesegregation och dess konsekvenser 

Enligt respondenten råder en etnisk boendesegregation på Malmvägen och området anses vara 

farligt. Vidare menade respondenten att det är tydligt att de etniska grupperna på Malmvägen 

vill hålla ihop men att den etniska boendesegregationen också beror på människornas 

ekonomi. Respondenten förklarade att det finns ett villaområde i närheten av Malmvägen där 

villorna säljs för sju miljoner. Respondenten förklarade att människorna på Malmvägen 

kanske inte har kunskap om att uppmuntra sina barn till att köpa lägenhet och påbörja en 

bostadskarriär. Vidare menade respondenten att personer som är uppvuxna i hyresrätt kanske 

inte är inne i tänket att köpa lägenhet i något annat bostadsområde. Enligt respondenten är det 

möjligt att det finns människor som bor ofrivilligt på Malmvägen, men denne menade också 

att det även finns många ungdomar som trivs väldigt mycket där och det behöver inte betyda 

att de kommer att ändra sig senare i livet. Respondenten sade: ”Många på Malmvägen trivs 
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bra”. 

Respondenten berättade att rädsla och ofrihet är konsekvenser som uppkommer i samband 

med den etniska boendesegregationen på Malmvägen. Vidare förklarade respondenten att 

känsla av ofrihet innebär att individer inte rör sig fritt vid osynliga gränser och att dem är 

rädda att röra sig i bostadsområdet när de vet att det finns andra grupperingar av ungdomar. 

Enligt respondenten påverkas språket väldigt negativt för att ungdomarna använder sig av ett 

visst språk, så kallad ”Rinkeby svenska”. Respondenten menade att ungdomarna gärna vill 

använda sig av detta språk och att det märks på dem. Om några svenskar umgås med dessa 

ungdomar så är det möjligt att dem också talar ”Rinkeby svenska”, menade respondenten. 

Enligt respondenten kan de som har bra grund i språket säkert lämna det sättet att prata på 

ganska lätt, men det är inte alltid lika lätt för dem som är utlandsfödda. Respondenten 

förklarade att dessa personer har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden och till 

exempel att hitta en praktikplats.  

 

5.16 Hur segregationen kan förebyggas enligt fältfritidsledaren 

Respondenten berättade att dem arbetar förebyggande för ungdomarna och den etniska 

boendesegregationen. Respondenten sade:  

 

”Vi har ett arbetslöshetsprojekt som inriktas just mot ungdomarna på Malmvägen för att det 

är svårare för dem som bor på Malmvägen. De ungdomar som kommer från villaområdet 

finns inte på deras karta att man inte skulle ha ett jobb. Om någon blir av med jobbet då fixar 

ett annat jobb dagen efter. Det är inget svårt. Det är en självklarhet hos ungdomarna från 

villaområdet ska ha ett jobb jämfört med ungdomarna på Malmvägen. Det finns många 

ungdomar från Malmvägen som har varit arbetslösa i flera år”.  

 

Respondenten berättade att ungdomarna från Malmvägen gör mycket bra ifrån sig och är 

väldigt kreativa. Vidare förklarade respondenten att många är musik intresserade och är aktiva 

på studion. Respondenten menade också att det finns vissa som bara är ute och söker tjafs och 

det kan ju vara några som är ute och startar bråk och ringer till massa polare. Detta resulterar i 

slagsmål och att ungdomarna slåss mot varandra menade respondenten. Enligt respondenten 

kan detta bero på sysslolöshet. En annan förebyggande och jätte viktig funktion är därför, 

enligt respondenten, fritidsgårdarna som erbjuder aktiviteter för ungdomarna där de kan få 

prova på olika saker. Respondenten menade dock inte att ungdomarna blir mindre bråkiga 

tack vare fritidsgårdar utan det handlar även om hur de själva är som personer.  

     Respondenten menade att den etniska boendesegregationen och ungdomarnas beteenden 

kan förändras med till exempel hjälp av fritidsledarna på fritidsgården. Med detta menade 

respondenten att fritidsledarna först och främst ska jobba med demokratin och att ungdomarna 

så mycket som möjligt själva får vara med och bestämma för att utforma verksamheten. Detta 

för att ungdomarna tränar på att ta för sig, menade respondenten. Enligt respondenten kan den 

etniska boendesegregationen också förebyggas genom att fritidsgårdarna på Malmvägen 

arbetar ihop med andra fritidsgårdar från andra kommuner, vilket leder till att ungdomarna får 

göra studiebesök på olika ställen. Respondenten menade att festverksamheter var väldigt bra 

för att förebygga den etniska boendesegregationen då olika grupper av ungdomar arbetade 

kring samma uppgift. Respondenten förklarade att ungdomarna från villaområdet kallas för 

”hobbypoliser” och är duktiga på att fixa fester. Det positiva med festverksamheterna är att 

ungdomarna från Malmvägen ställer upp och ”vaktar” ungdomsfesterna. Skulle ungdomarna 

från Malmvägen däremot inte få ”vakta” kan dem se till att trassla till det för 

”hobbypoliserna”, menade respondenten. Avslutningsvis förklarade respondenten att man ska 

bidra till att bygga på broarna för att minska den rådande problematiken på Malmvägen. 
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6 Analys 

6.1 Etnisk boendesegregation 

Det finns flera bakomliggande faktorer till den etniska boendesegregationen som bland annat 

individers etnicitet, ekonomiska situation, rymligheten i bostaden och familjestorleken 

(Nordström & Åslund, 2009, s.12). Det ovannämnda stämmer väl överens med 

respondenternas utsagor gällande bostadsområdet Malmvägen. Av intervjumaterialet framgår 

nämligen att de unga vuxna är överens om att Malmvägen är etniskt boendesegregerat, dock 

till viss del, då de berättade att det även bor många svenskar i bostadsområdet. De unga vuxna 

har utrikesfödda föräldrar och endast en av våra respondenter är själv utrikesfödd. Utifrån 

Emres utsaga framgår det att det är trångbott i lägenheterna på Malmvägen eftersom att det 

ofta är ganska många personer i familjerna. Medan de resterade respondenterna menade på att 

det är rätt rymligt i deras bostäder trots att till exempel en av respondenternas familj består av 

åtta personer.  

     Individer, oavsett etnisk bakgrund, väljer att dra sig till individer med samma etniska 

bakgrund. Detta kan ha en positiv inverkan på individen gällande de ekonomiska 

omständigheterna vilket innebär att individer har lättare att arbeta med de individer som talar 

samma språk och delar samma affärskultur (Nordström & Åslund, 2009, s.8). Individerna 

behöver dock inte endast söka sig till sina likar utan de kan även dras till andra individer som 

delar samma egenskaper, värderingar, kultur och traditioner. Detta kan, hos individerna i 

bostadsområdet, skapa en känsla av närhet och trygghet (Nordström & Åslund, 2009, s.12). I 

enlighet med Nordström & Åslund (2009) framgick det av Aras, Emres och Milos utsagor att 

det var föräldrarnas val att bosätta sig på Malmvägen. Ytterligare en aspekt som framfördes 

var att valet av boende gjordes på grund av att deras föräldrar kände en gemenskap och 

tillhörighet till området. De unga vuxna framförde i intervjumaterialet att individerna på 

Malmvägen lägger väldigt lite intresse på vilken etnisk härkomst folk har, de umgås med 

varandra oberoende av dess etniska bakgrund. I svensktäta områden har de svenska 

individerna cirka 20 procent grannar med utländsk bakgrund medan individer med utländsk 

bakgrund i svenskglesa områden har 40 procent grannar med utländsk bakgrund. Individer 

med svensk bakgrund kan dock också bo i de svenskglesa områdena (Nordström & Åslund, 

2009, s.24). Fältfritidsledaren framförde att det är 60 olika nationaliteter i bostadsområdet 

som bland annat turkar, kurder, somalier, mongoler och svenskar. Fältfritidsledaren menade 

att alla sorters individer från hela världen bor på Malmvägen. Samtliga unga vuxna var också 

överens om att finns väldigt många etniska grupper på Malmvägen, Aram sade:  

 

”Om jag minns rätt så finns det nästan runt 95 olika nationaliteter som bor på Malmvägen”.  

 

Vidare berättade de unga vuxna att det bland annat finns kurder, turkar, svenskar, syrianer, 

eritreaner och rumäner på Malmvägen. Dem unga vuxna var dock eniga om att turkar och 

kurder är de etniska grupperna som helt klart är överrepresenterade och att syrianerna tar 

nästa plats i rangordningen. Thorsén (2008) menar på att det med hjälp av systemteorin är 

möjligt att studera enskilda individer, sociala relationer och samhällen. Systemteorin studerar 

olika fenomen utifrån en helhet eftersom levande fenomen inte är stabila utan ständigt 

förändras (Thorsén, 2008, s.89-90). 

     För individerna blir vardagslivet enklare då dem kan umgås med släkt och vänner som 

delar samma eller liknande bakgrund. Då dessa individer bland annat har personer i 

omgivningen som de lättare kan kommunicera med. En av orsakerna till den etniska 

boendesegregationens uppkomst är att ”individer väljer att söka sig till de individer som de 

trivs bäst med” (Nordström & Åslund, 2009, s.13). Som Nordström & Åslund (2009) 

framfört i ovannämnda stycke lyfte Aram fram att individer som talar samma språk dras till 
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varandra och tar upp föreningarna på Malmvägen som ett exempel. Han framförde också att 

det mest finns kurder och turkar i ena föreningen och att det i den andra föreningen som ligger 

precis bredvid ofta sitter syrianer och araber. Individer från dessa grupper går emellan 

lokalerna men befinner sig ofta i den lokal där deras språk talas, då han menade att 

diskussionerna i dessa lokaler sällan är på svenska. Detta styrks även av fältfritidsledaren då 

denne framförde att gemenskapen och sammanhållningen bland ungdomar som tillhör vissa 

etniska grupper är mycket stark. Vidare framförde fältfritidsledaren att de turkiska kurderna 

nästan styrt gatan då de är majoritetsgruppen på Malmvägen samt på grund av att vissa 

släktingar har haft stort inflytande på ungdomarna. Fältfritidsledaren uttryckte också att det 

inte är svårt att förstå varför etniska grupper håller ihop då denne menade att är en självklarhet 

eftersom att de är bosatta i ett främmande land som är olikt det egna landet. Denne menade 

även att det handlar om att individerna delar samma språk. Systemteorin lägger fokus på 

individen som en del av olika system som samverkar tillsammans, det i sin tur ger en 

förståelse av rollen individen har i samhället och i familjen. I systemteorin värdesätts helheten 

eftersom individen utgör en del av olika cirkulationssystem av ett individuellt eller socialt 

område (Payne, 2008, s.212-.213).  

     Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land skapas det ”vi” och ”dem” grupperingar i 

samhället mellan olika etniska grupper (Nordström & Åslund, 2009, s.7, Peterson & Hjerm, 

2007, s.16, Molina, 1997, s.13-15). Sådana grupperingar kan skapa etnisk boendesegregation 

vilket i sin tur kan medföra orolighet och utanförskap i vissa bostadsområden. Oroligheter 

avser bland annat våld i bostadsområdet vilket medför sociala problem (Nordström & Åslund, 

2009, s.8). Utifrån intervjumaterialet kan vi dra en koppling till författarnas beskrivning 

gällande grupperingar i bostadsområdet då Aras menade att det endast finns en ”vi” grupp då 

utländska individer är överrepresenterade. Detta styrktes av Emre som menade att ”vi” och 

”dem” tänkande alltid kommer att finnas oavsett vart individer befinner sig. Emre menade att 

detta tankesätt förbättrats på Malmvägen eftersom att svenska och utländska ungdomar 

exempelvis nu kan skåla i hans kvarterskrog. Emre sade:  

 

”Förut så var det fan gör den här svennen här eller går man dit så är man blatte” och han 

framförde att invandrare och svenskar har mer respekt för varandra idag.  

 

Milo framförde att han umgås med både svenskar och invandrare och därmed inte upplever att 

det finns grupperingar i form av ”vi” och ”dem” men han menade dock att han är medveten 

om att dessa finns. Aram menade att dessa grupperingar inte förekommer bland områdets 

ungdomar eftersom att alla kan tala bra svenska vilket underlättar kommunikationen. Aram 

framförde också att det i svenskglesa områden i hela landet finns ett ”vi” och ”dem” tänkande, 

såväl utifrån och in som inifrån och ut. Aram sade: ”Jag tror nog att hur än bra svenska jag 

har eller hur svensk jag än beter mig så kommer jag aldrig ses som en svensk. Just för att jag 

är invandrare och jag är mörk”. Aram framförde även att individer som bor utanför 

Malmvägen har en viss syn på bostadsområdet för att det bor många invandrare där. Vidare 

menade Aram att han inte har några svårigheter med att anpassa sig till det svenska samhället 

men att han trots detta vid flera tillfällen känt sig utanför på grund av sin etniska bakgrund.  

     I intervjumaterialet framförde Aram att det förekommer fördomar mot bostadsområdet 

vilket styrker konsekvenserna av grupperingar av ”vi” och ”dem”. Aram menade att han vid 

vissa tillfällen fått höra ”är det verkligen så som dem säger att det är där?”, när han talat om 

att han bor på Malmvägen. Aram menade att detta också är ett ”vi” och ”dem” tänkande då 

dessa individer redan skapat sig en uppfattning. Vidare menade han att individer som är 

bosatta på Malmvägen kan påverkas negativt av detta. Aram sade:  

 

”Utan att man vet om det så har kanske en arbetsgivare kastat ditt cv så fort han eller hon 
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såg adressen eller så kanske du får ett intressant jobb just på grund av att man är från 

Malmvägen”.  

 

Emre framförde att han som 17 åring sökte en tjänst på postterminalen i Sollentuna men inte 

fick arbetet när han berättade att han bodde på Malmvägen. Milo däremot framförde att han 

inte hade blivit bemött med fördomar från myndigheter för att han bor på Malmvägen medan 

Aras blivit det, även om det inte varit några överdrivna fördomar. Milo menade däremot att 

individer som inte är bosatta på Malmvägen kan reagera negativt när han talar om att han är 

bosatt där. Emre framförde att han stött på fördomar när han presenterat sig för individer som 

han tidigare inte kommit i kontakt med. Emre berättade även om sin vän som är civilanställd 

inom rikspolisstyrelsen i Kungsholmen som blir lite nedtryckt av sina kollegor just för att han 

bor mittemot Malmvägen. Emre framförde också att fördomar förekommer i alla länder och 

att det är något som alltid kommer att existera. I intervjumaterialet framgår det av 

fritidsledarens utsaga att ungdomarna från villaområdet aldrig har varit på Malmvägen för att 

Sollentuna är väldigt uppdelat. Dessa ungdomar har inte kommit i kontakt med ungdomarna 

från Malmvägen och om dem ska ta sig till andra villaområden har dem gått runt eller åkt taxi 

runt Malmvägen. Fältfritidsledaren framförde att en ungdom aldrig hade varit på Malmvägen 

då denne hade en rädsla för bostadsområdet till följd av dess rykte om att det var ett farligt 

område. Respondenternas utsagor ovan, kan vi koppla till Payne (2008) som menar att det är 

viktigt i det sociala arbetet att tänka ur ett systemperspektiv, för att arbetet i huvudsak handlar 

om att få individer att passa in i den sociala ordningen i dennes miljö. Arbetet inriktar sig på 

individers sociala nätverk, sociala relationer, social förändring och sociala mål. 

Systemperspektivet har som syfte att leda till en förbättrad social ordning snarare än att stora 

drastiska sociala förändringar ska ske (Payne, 2008, s.211). 

 

6.2 Utbildning och arbete 

Utifrån forskning har det urskiljts att det föreligger två faktorer som kan ligga till grund för de 

boendeskillnader som råder mellan infödda och utrikesfödda. Den ena faktorn är att 

nyanlända individer, till en början, oftast bosätter sig i en hyreslägenhet i någon förort. Den 

andra faktorn är att invandrare vanligen har en sämre socioekonomisk sammansättning än 

infödda. Med det sagt har utrikesfödda i många fall haft lågavlönade arbeten och en lägre 

utbildningsnivå. Därmed är den etniska boendesegregationen relaterad till underliggande 

socioekonomisk segregation (Magnusson Turner, 2008, s.20). Ovanbeskrivna faktorer 

gällande boendeskillnader stämmer överens med intervjumaterialet då bland annat Edins 

föräldrar blev skickade till Malmvägen av flyktingförläggningen, därmed hade dem ingen 

möjlighet att välja något annat bostadsområde eftersom att de var nya i Sverige. Detta styrks 

också av Aram som berättade att hans föräldrar bosatte sig på Malmvägen för att den första 

hyreslägenheten de fick erbjudande på var belägen där. Fältfritidsledaren menade också att 

individerna som bor på Malmvägen mest är av arbetarklass eller nästan underklass vilket 

också kan kopplas till författarnas utsaga gällande socioekonomisk sammansättning. Denne 

framförde dock att det även finns familjer där båda föräldrarna arbetar. Thorsén (2008) 

framför att ett fungerande system enligt systemteorin kännetecknas av balans parallellt som 

det ständigt förändras. Målet för systemteorin är således byggt på kraven som samhället i stort 

ställer på systemet. Enligt systemteorin anses individen vara styrd och beroende av sitt 

närliggande samhälle (Thorsén, 2008, s.91-92).   

     Magnusson Turner (2008) menar att integration på arbetsmarknaden kan minska den 

etniska boendesegregationen, då det finns ett tydligt samband mellan denna typ av segregation 

och förankring på arbetsmarknaden (Magnusson Turner, 2008, s.20). Forskning har påvisat att 

en stor del av de arbetssökande ungdomarna är bosatta i utsatta bostadsområden (Sundlöf, 

2008, s.140-144). Fältfritidsledaren styrkte författarnas utsagor genom att denne berättade att 
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arbetslösheten bland ungdomarna väldigt hög. Fältfritidsledaren framförde:  

 

”Vi har ett arbetslöshetsprojekt som inriktar just mot ungdomarna på Malmvägen för att det 

är svårare för dem som bor på Malmvägen. Det är en självklarhet hos ungdomarna från 

villaområdet att dem ska ha ett jobb jämfört med ungdomarna på Malmvägen. Det finns 

många ungdomar från Malmvägen som har varit arbetslösa i flera år”.  

 

Fältfritidsledarens ovanstående utsagor kan kopplas till Askheim & Starrin (2007) som 

framför att empowerment har som mål att inge individerna hjälp till självhjälp genom att 

hjälpa individerna att hitta sin inre styrka och på så sätt bli självständiga. Individen ska få 

hjälp att på egen hand fatta egna beslut. Den professionelle ska vidare motivera individen så 

att denne kan utföra egna handlingar snarare än att se sociala och personliga hinder (Askheim 

& Starrin, 2007, s.416-417).  

 

Ungdomar från resurssvaga områden har svårare att inträda på arbetsmarknaden trots att 

utbildningskompetens finns, medan ungdomar från resursstarka områden som kan ha kortare 

utbildningstid har lättare att integrera sig på arbetsmarknaden (Sundlöf, 2008, s.140-144).  

Flera års studier ger individer större möjligheter på arbetsmarknaden och för självförsörjning. 

Att ha ett arbete medför delaktighet i samhället vilket gör att individen inte i lika stor 

utsträckning riskerar att hamna i ett utanförskap. Det i sig kan vara främjande för en gynnsam 

hälsa. Om en individ på ett segregerat område umgås med många arbetslösa individer kan det 

bland annat leda till negativa effekter såsom destruktiva handlingar i form av missbruk 

(Sundlöf, 2008, s.144).  Författarens utsaga stryks genom att det i intervjumaterialet 

framkommer att destruktiva handlingar förekommer på Malmvägen. Emre framförde att det 

ofta är ungdomar som bor utanför Malmvägen som kommer till området och gör ”kaos” på 

Malmvägen. Milo sade: ”Bråk sker aldrig med varandra här på Malmvägen”. Aram berättade 

att bråk och skadegörelse inte förekommer i stor utsträckning utan det händer ibland på grund 

av busiga och rastlösa ungdomar. Aras framförde att det ofta skrivs i tidningen om 

Malmvägen trots att det inte förekommer mycket bråk och skadegörelse. Edin menade att 

detta är en fördom som kan vara svår att få bort eftersom att bråk förekom mycket på 

Malmvägen på slutet av 1990-talet. Vidare menade Emre och Edin att Malmvägen är ett 

mycket trevligt område och inte som folk tror att det är. De unga vuxna framförde att det 

förekommer alkohol bland ungdomar i bostadsområdet men dock inte mer än i andra förorter. 

Emre framförde att droger inte förekommer i lika stor utsträckning som förr men däremot 

sade han att:  

 

”droger kommer alltid att finnas det spelar ingen roll vart det är, fixar inte jag det så fixar 

han det, det är tyvärr så det funkar”.  

 

Ovannämnda citat styrks av Sundlöfs (2008) utsagor gällande destruktiva handlingar. Aras 

framförde att Malmvägen syns mer på grund av att det förr förekom mycket droger, han 

menade dock att droger förekommer bland den äldre generationen och inte bland yngre 

ungdomar. Aras menade även att mycket av det som händer i närheten av området förknippas 

till Malmvägen. Aram sade:  

 

”När det gäller ungdomar och vuxna, visst finns det droger och alkohol, precis som varje 

gata i hela världen. Jag tycker inte att det konsumeras mer på just Malmvägen. Det finns dem 

som tar droger och dem som är emot”.  

 

Fältfritidsledarens utsagor kan också kopplas till Sundlöfs (2008) utsagor gällande destruktiva 
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beteenden då denne framförde att denne har fått information av fältteamet om att langning av 

både droger och sprit, främst vodkan Magic Crystel, förekommer på gatan. Fältfritidsledaren 

berättade att det vid Sollentuna station, som ligger i närheten av Malmvägen, förekommer 

mycket bråk vilket denne tror beror på att det finns en krog i närheten. Vidare berättade 

fältfritidsledaren att ungdomar har blivit misshandlade då det har varit mycket bråk runt 

busskvarteren. Detta behöver inte ha någon koppling till Malmvägen men det finns en bild av 

att det finns mer misshandlare och fler bråk på Malmvägen. Vidare framförde 

fältfritidsledaren att ungdomarna på Malmvägen inte bråkar med varandra, som vissa tror, då 

de känner varandra. Fältfritidsledaren menade att bråk förekommer men att det snarare är 

ungdomar från andra områden som kommer och bråkar med ungdomar från Malmvägen. 

Aras, Milo och Emre berättade dock att de inte trodde att den etniska boendesegregationen i 

sig är grunden till vissa ungdomars destruktiva beteenden.  

     En förklaring till hur kontakter med andra i bostadsområdet kan påverka ungas 

studieresultat är att de unga ser upp till dessa som förebilder och vill passa in. En annan 

förklaring anses vara det sociala nätverkets betydelse. När unga socialiseras i bostadsområdet 

med andra individer med en ogynnsam social bakgrund så tar de efter deras beteenden då det 

kan uppstå social interaktion mellan dessa individer. Eftersom att jämnåriga ungdomar 

påverkar varandra kan det i sin tur leda till sämre studieresultat (Stjärne m.fl., 2007, s.170-

171). I intervjumaterialet framgår det av Emres utsagor att ungdomar påverkas av varandra 

och att dem blir som dem ungdomarna dem umgås med, vilket kan kopplas till Stjärnes 

utsaga. Vidare sade Emre:  

 

”Även om du är en lugn och bra person gör du ju automatiskt som gänget gör”.  

 

Emre framförde också att ungdomar måste vara starka i sig själva för att inte falla för 

grupptryck och göra dumheter när de umgås med sina vänner. Aras berättade att ungdomar i 

en viss ålder vill testa på nya saker och göra sådant som är fel samt olagligt. Emre framförde 

att individer går igenom ungdomsstadiet där man vill testa på nya saker oavsett nationalitet 

och kön. Individens destruktiva handlingar kan utvecklas på grund av att bristande 

språkkunskaper vilket försvårar integreringen på arbetsmarknaden (Sundlöf, 2008, s.146). 

Vidare kan individen även bli passiv och känna sig utestängd från arbetsmarknaden. I sin tur 

kan detta medföra en dålig självkänsla hos individen vilket gör att denne inte tror på den egna 

förmågan att kunna få ett arbete (Nordström & Åslund, 2009, s.50). Det ovannämnda styrks 

av fältfritidsledaren som menade att ungdomarna använder sig av ett visst språk, ”Rinkeby 

svenska” som påverkar dem negativt. Fältfritidsledaren berättade också att även svenskar som 

umgås med dessa ungdomar talar ”Rinkeby svenska”. Fältfritidsledaren menade att de som 

har bra grund i svenska ganska lätt kan lämna det sättet att prata på dock är inte detta alltid 

lika lätt för dem utlandsfödda. Vidare förklarade fältfritidsledaren att dessa personer har 

mycket svårare att inträda på arbetsmarknaden och till exempel hitta en praktikplats. Askheim 

& Starrin (2007) menar att den professionelle, utifrån empowerment, ska klarlägga för 

individen avseende hur samhällsförhållandena påverkar och medverkar till dennes 

svårigheter. Vidare ska individen bli medveten om sambandet mellan den egna privata 

situationen samt strukturella felaktigheter. Genom dialog, samvaro och ömsesidig påverkan 

med individen ska den professionelle stimulera individen till förståelse. På så sätt kan det leda 

till handling och förändring (Askheim & Starrin, 2007, s.29-31). 

     En effekt av låg arbetslöshet i bostadsområden är att det kan ha en positiv inverkan på de 

arbetslösa. Individer som arbetar blir därmed förebilder för de arbetslösa. Finns det däremot 

för få förebilder i bostadsområdet ger det en negativ effekt på individernas vilja att inträda på 

arbetsmarknaden (Sundlöf, 2008, s.146). Utifrån intervjumaterialet framgår att de unga vuxna 

ser ljust på sin framtid och har framtidsplaner som de vill uppnå vilket tyder på att det finns 
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förebilder på området. Milo studerar sista året på gymnasialnivå där han läser ekonomi. Vid 

sidan av studierna arbetar han i en skobutik vissa helger. Emre har gått byggprogrammet på 

gymnasialnivå men arbetar idag i familjens restaurang. Aras studerar ekonomi på 

gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna och arbetar på Arena Satelliten som ligger ett stenkast 

ifrån Malmvägen. Edin som också läser vid Rudbecksskolan inriktar sig på fred och konflikt 

inom den samhällsvetenskapliga linjen. Aram läser till anläggningsingenjör inom järnväg och 

arbetar ibland på familjeföretaget.  

 

6.3 Val av boende och dess betydelse 

En anledning till att grupperingar uppstår i samhället kan bero på individens val av område, 

exempelvis hur bostadsområdet ser ut och om det är många från samma etniska bakgrund som 

bor där. Nyanlända individer söker sig helst till bostadsområden där deras anhöriga bor i syfte 

att behålla den egna kulturella samt nationella identiteten (Nordström & Åslund, 2009, s.22). 

Genom intervjumaterialet styrks författarnas utsagor då bland annat Edin framförde att han 

tror att nyanlända individer flyttar ifrån hemlandet på grund av omständigheterna i hemlandet 

eller för att de upplevt något traumatiskt. Edin berättade att dessa personer kan vara väldigt 

orkeslösa på grund av omständigheterna och kanske inte orkar integrera sig i samhället. Edin 

menade även att den etniska boendesegregationen uppstår om individen bor i ett område där 

individerna är från samma land för att de då pratar sitt hemspråk då dem känner sig trygga 

med det. Edin menade att individer inte väljer att prata ett språk som de kanske inte kan så 

bra. 

     I svenskglesa områden sker dock alltmer utflyttningar av ”svenskar” och inflyttningar av 

”invandrare”, vilket kan leda till konsekvenser såsom flerspråkiga skolor och svårigheter 

gällande normer. Denna förflyttningsrörelse kan leda till att bostadsområdet och individerna 

som bor där får ett dåligt rykte. Media samt individer som inte besökt utsatta bostadsområden 

brukar ofta redan ha en uppfattning om området och individerna som är bosatta där (Peterson 

& Hjerm, 2007, s.123-125). Detta kan styrkas genom att Aram lyfter fram att individer som 

bor utanför Malmvägen har en viss negativ syn på området, bland annat för att det är 

invandrartätt.  

     Utbildning och inkomst utgör en stor del av individernas val av boende, har individen en 

inkomst som överstiger medianen kommer denne att ha få grannar med utländsk bakgrund i 

jämförelse med en individ som saknar inkomst. Individer som har bra ekonomiska resurser 

väljer att bosätta sig i svensktäta områden (Nordström & Åslund, 2009, s.29). I enlighet med 

författarna framförde Emre att han tror att den etniska boendesegregationen uppstår på grund 

av ekonomiska skäl. Emre menade att allt handlar om makt och pengar och att individer som 

har ekonomiska resurser kan bli mer framgångsrika och exempelvis välja att bo någon 

annanstans. 

     Utländska individer väljer i större utsträckning än svenskar att bo i hyresrättslägenheter 

trots att dem har ekonomiska resurser för annan bostad, detta för att de vill bo nära sina likar 

(Öresjö, 1996, s.24). Utifrån intervjumaterialet går det att styrka Öresjös (1996) utsaga då 

fältfritidsledaren framförde att individer som är uppvuxna i hyresboende kanske inte har i 

tankarna att köpa lägenhet i något annat bostadsområde. Fältfritidsledaren menade dock att 

ungdomarna trivs väldigt mycket på Malmvägen och kanske kommer de inte att ändra sig 

senare i livet. Vidare sade fältfritidsledaren: ”Många på Malmvägen trivs bra”. Aras 

framförde att han även om han i framtiden blir rik och kan köpa villa så skulle han inte flytta 

ifrån Malmvägen, eller så skulle han försöka bo så nära bostadsområdet som möjligt. Aras 

menade vidare att han känner att Malmvägen är trygghet för honom. Systemteorin utgår ifrån 

individens aktuella situation och dess sammanhang denne befinner sig i. Sammanhanget är 

olika för olika individer vilket leder till att även målen, möjligheterna och hindren till att nå 

förändring är olika för varje enskild individ (Payne, 2008, s.215). I det systemteoretiska 
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sociala arbetet ska individen själv fatta beslut och agera utifrån egen vilja genom att den 

professionelle utvecklar personlig och kollektiv styrka (Payne, 2008, s.224). Den 

professionelle ska ge individen bekräftelse på dennes färdigheter och förmågor, vidare ska 

individen bli hörd, på egen hand styra sitt liv och vara självbestämmande (Payne, 2008, 

s.236).  

 

6.4 Bostadsområdets och bostadsortens betydelse för segregationen 

Betydande aspekter för individens integration samt segregation är bland annat vart bostaden 

är belägen, hur den ser ut, vilka grannarna är samt serviceutbudet i området. Även faktorer 

såsom sociala gemenskaper, skolunderbyggnad och framgång påverkar individens liv 

(Peterson & Hjerm, 2007, s.116). De omgivande villkoren i ett segregerat bostadsområde 

såsom arbetslöshet, låg kvalitativ utbildning, social otrygghet, diskriminering, slitna hus och 

marginalisering har en negativ inverkan på individen (Molin, 1997, s.232-233). Författarnas 

beskrivning av ett segregerat område stämmer väl överens med Malmvägen. Detta bland 

annat genom att fältfritidsledaren förklarade utomhusmiljön på Malmvägen på följande sätt:  

 

”När man kommer upp till bostadsområdet mellan höghusen i Sollentuna där har det alltid 

haft fastighetsskötare ute som plockar skräp nästan varje dag. Medan på Malmvägen är det 

inte rent på samma sätt fast det är samma fastighetshyresvärd”.  

 

Fältfritidsledaren förklarade vidare att husen på Malmvägen inte alls ser trevliga ut eftersom 

att det är gråa fasader och miljonprogramshus. Fältfritidsledaren framförde att det är svårt att 

konkret säga vad som saknas i området men framförde att de gråa fasaderna på husen behöver 

ändras för att de inte ska vara typiska miljonprograms hus. Vidare menade fältfritidsledaren 

på att miljön är betydelsefull för människorna i området eftersom de blir påverkade negativt 

av sin miljö. Fältfritidsledaren framförde även att hyresvärden bör säkerställa att området 

förblir rent, fint samt att det inte är skräpigt. Det leder till att individerna förblir rädda om sitt 

område. Emre berättade att hyresvärden har byggt och fräschat upp på bostadsområdet vilket 

även bostadsområdets individer bidragit till, främst den äldre generationens ungdomar har 

tagit hand om sitt bostadsområde, därav har dessa ungdomar haft en påverkan på att detta 

genomförts. Aram sade:  

 

”Visst det kanske är ett område som har hög arbetslöshet och med dåligt rykte och så vidare 

men det hindrar inte en att tycka om stället på sitt egna sätt”.  

 

Både Emre och Aram berättade att dem tycker att det i dagens läge är fräschare i de 

gemensamma utrymmena då de har byggt om en del. Askheim & Starrin (2007) framför att en 

utgångspunkt i empowerment är sambandet mellan individens livssituation och de 

samhälleliga och strukturella förhållandena. Den professionelle har som uppgift att göra 

individen medveten om sambandet mellan den egna livssituationen och yttre samhälleliga 

förhållanden som i sin tur leder till handling. Den professionelle har som uppgift att 

tydliggöra det som är nödvändigt för individen för att denne ska kunna träffa självständiga 

och realistiska val vilket denne kan göra genom att den professionelle utökar individen med 

information (Askheim & Starrin, 2007, s.29-31).  

     Individens livschanser samt välfärd påverkas av det sociala samspelet mellan individerna i 

bostadsområdet. Vidare kan individens karriär och socialisering påverkas då dennes normer 

och beteenden formas samt förmedlas i dennes närmaste sociala omgivning (Stjärne m.fl., 

2007, s.156). Detta överensstämmer väl med situationen på Malmvägen då det av 

intervjumaterialet framgår att de turkiska kurderna i stort sett har styrt gatan eftersom att dem 

är majoritetsgruppen på Malmvägen. Fältfritidsledaren berättade vidare att ungdomarna från 
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dessa släkter för cirka 15 år sedan var kriminella. Fältfritidsledaren framförde att dessa har ett 

stort inflytande på dem yngre på Malmvägen. Fältfritidsledaren menade att det ”hos 

ungdomarna saknas en känsla av att ha möjlighet i livet”. Atherton (1989, i Payne 2008) 

menar på att systemtänkandet syftar till att se hur individer relaterar till varandra utifrån sin 

sociala situation, därför lägger systemteorin fokus på kommunikationen mellan individerna i 

den problemfyllda miljön (Payne, 2008, s.217). 

 

6.5 Självvald etnisk boendesegregation 

Trots att utländska individer i vissa fall vill bo nära sina släktingar går det inte att påstå att 

dem valt det bostadsområde och den bostad de bor i. Med detta menas att dessa individer 

oftast bara har möjlighet att välja mellan bostäder som är belägna i miljonprogramsförorter. 

De utländska individernas valmöjligheter bör beaktas innan det går att påstå att dessa själva 

väljer att bosätta sig i segregerade områden. I uttalanden från såväl forskare som politiker 

beskylls de utländska individerna för att själva ha skapat den etniska boendesegregationen 

(Molina, 1997, s.19-20). Walldén (1985, i Molina 1997) menar att utländska individer orsakar 

den etniska boendesegregationen genom att de väljer att bosätta sig i närheten av sina 

landsmän. “Till en del kan man se ansamlingen till mindre attraktiva bostadsområden som 

det pris invandrare får betala för att bo nära sina landsmän”(Molina, 1997, s.21). Forskare 

bör studera vilka samhällsmekanismer samt processer som ligger till grund för den etniska 

bostadssegregationen i syfte att finna vad som skapar och fäster denna typ av segregation 

samt vilka grupper det gynnar eller missgynnar (Molina, 1997, s.21). Individer kan utveckla 

sina nätverk med hjälp av den egna etniska gruppen, till följd av den bristande möjligheten 

inom de diskriminerade reguljära samhällsinstitutionerna. Med hjälp av nätverket får 

individerna möjlighet att sysselsätta sig (Molina, 1997, s.22). Fältfritidsledaren menade att det 

är möjligt att vissa individer ofrivilligt har blivit placerade på Malmvägen. Detta påpekade 

även Emre då han menade på att vissa individer, på grund av att de inte är självförsörjande, 

ofrivilligt bor på Malmvägen. Han menade på så vis att icke självförsörjande individer blir 

placerade på området av socialtjänsten utan att ha något annat val. 

     Anne Hermodsson (1998, i Meeuwisse m.fl., 2006) menar på att individen många gånger 

inte har kännedom om sina rättigheter som kan leda till att individen och den professionelle 

mer aktivt och kontinuerligt möts. Genom dessa möten kan den professionelle på ett enklare 

sätt förstå individens upplevelser samt påverka individen till tro på förändring (Meeuwisse 

m.fl., 2006, s.158). Aram framförde att politikerna kan bidra till att den etniska 

boendesegregationen uppstår, genom att många invandrare placeras på ett och samma 

bostadsområde. Som ett exempel tog han upp att det är självklart att en nyanländ somalier 

som skickas till Rinkeby trivs i området, då somalier är en etnisk överrepresenterad grupp där. 

Vidare sade Aram:  

 

”Då kanske den här somaliern känner att han inte behöver lära sig svenska, det räcker ju 

med somaliska, han har butiker, föreningar och restauranger på somaliska. En invandrare 

som kommer till Sverige och som inte vill lära sig svenska får skylla sig själv lite”.  

 

Även Milo framförde att den etniska boendesegregationen uppstår på grund av att alla 

invandrare hänvisas till samma bostadsområde till dess att det är fullt. Han framförde vidare 

att detta leder till att dessa individer inte lär sig det svenska språket som är nödvändig för 

dem, för att dem ska kunna kommunicera samt integreras i samhället. Vidare menade Milo att 

den etniska boendesegregationen även kan uppstå på grund av människorna själva, för att dem 

vill bo med sina likar. Payne (2008) framför att inom den ekologiska systemteorin läggs fokus 

på den sociala miljön och även motsättningarna mellan individerna och dess omgivning 

(Payne, 2008, s.227). Den ekologiska systemteorin inkluderar politik i sitt arbetssätt för att på 
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så sätt motarbeta sociala uteslutningar. Det ekologiska systemteoretiska sociala arbetet 

handlar vidare om att ansvar måste tas för samhällets individer. Systemteorin ska verka 

främjande för individens hälsa och sociala motstånd, samt minska den mänskliga och 

ekologiska stressen (Payne, 2008, s.228).   

 

6.6 Kännetecken för etniskt segregerade bostadsområden 

De etniskt boendesegregerade områdena kännetecknas av stor fattigdom, etnisk heterogenitet 

och stor in- och utflyttning som kan medföra försvagad social kontroll. Till följd av detta kan 

brottsligheten öka på grund av bristande förtroende mellan de boende och 

samhällsinstitutionerna. I sin tur kan detta leda till att individen får bristande engagemang för 

det egna bostadsområdet, vilket försvårar upprätthållanden av den informella sociala 

kontrollen (Stjärne m.fl., 2007, s.164). Fältfritidsledaren framförde att: ”Det är väldigt 

segregerat i Sollentuna”. Vidare berättade denne att konsekvenserna den etniska 

boendesegregationen medför på Malmvägen är rädsla och ofrihet. Fältfritidsledaren menade 

vidare att infödda och utlandsfödda ungdomar har en tendens att kunna glida ifrån varandra 

till följd av rädsla. Fältfritidsledaren framförde att Sollentuna är väldigt uppdelat och att det 

finns många villaområden vars de ungdomar som verksamheten kommit i kontakt med och 

som är uppväxta i dessa villaområden aldrig har varit på Malmvägen. När ungdomarna från 

villaområdena ska till andra villaområde har dem antingen gått runt eller åkt taxi runt 

Malmvägen, menar fältfritidsledaren. Denne framförde: ”De skulle aldrig drömma om och gå 

ner till Malmvägen”. Numera har ungdomarna från villaområdena lärt känna en del ungdomar 

från Malmvägen, menar respondenten. Vidare berättade fältfritidsledaren att ungdomar från 

villaområdet numera anordnar ungdomsfester och då vill de att ungdomarna på Malmvägen 

ska ”vakta” på deras fester. Fältfritidsledaren menade att det bidrog till att ungdomarna från 

olika bostadsområden började umgås och lärde känna varandra. Fältfritidsledaren sade:  

 

”Det var en kille vid 18 år åldern som aldrig varit på Malmvägen på grund av att han hade en 

rädsla av att Malmvägen hade ett rykte att det är ett farligt område. Vissa ungdomar är ute 

och slåss, speciellt när man är med sitt gäng. Dessa ungdomar ser ner på andra människor 

och ger blickar som kan väcka oro hos en som inte är från Malmvägen. De hävdade sig på det 

sättet. Men tack vare ungdomsfester och affärsplaner har det blivit lättare att umgås med 

andra ungdomar utanför sitt område”.  

 

Fältfritidsledaren berättade vidare att känsla av ofrihet, att individer inte rör sig fritt vid 

osynliga gränser på grund av att det råder en rädsla över att det finns kännedom om att det 

finns andra grupperingar av ungdomar. Fältfritidsledaren berättade att festverksamheter var 

oerhört bra för att på så sätt förebygga den etniska boendesegregationen eftersom att det då 

jobbade olika grupper av ungdomar runt samma uppgift. 

 

Magnusson Turner (2008) menar att individer som lever i hushåll med bristande ekonomiska 

samt sociala resurser, vanligen lever i de minst attraktiva bostadsområdena i staden. Dessa 

områden kännetecknas av otrygghet, bristfällig service samt kommunikation. Sådana 

resurssvagheter i bostadsområdena bidrar till sämre levnadsvillkor samt sämre livschanser för 

individer som är bosatta i dessa områden (Magnusson Turner, 2008, s. 19).         

De unga vuxna menade att serviceutbudet på Malmvägen inte är vidare bra då det exempelvis 

endast finns två livsmedelsbutiker. De unga vuxna ansåg dock att det är bra att dem har en 

idrottshall i området. Aram framförde dock att idrottshallen är sliten, liten och övergiven. 

Vidare berättade han att det finns några ointressanta klädbutiker samt ett gym på Malmvägen. 

De unga vuxna framförde att det inte påverkar dem att serviceutbudet på just Malmvägen inte 

är stort då Sollentuna centrum finns att tillgå som endast ligger 1-2 minuter ifrån 
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bostadsområdet.  

     Emre, den äldsta respondenten av de unga vuxna, framförde att ungdomar i nutidens 

Malmvägen gör något av sina liv och utbildar sig. Emre menade på att det för 10 år sedan var 

ovanligt. Avslutningsvis framförde Aram:  

 

”Och sist så måste jag nämna häktet som nyligen har byggts precis på Malmvägen, att ta bort 

en skola och en stor idrottshall för att bygga ett häkte, det är inte okej. Cellerna i häktet 

ligger exakt bredvid fotbollsplanen som jag nämnde tidigare. Om en boll skulle skjutas över 

målet så skulle den träffa fönstret på en cell. Folket som bor i höghusen ser bara ett häkte när 

dem kollar ut från sina fönster, dagisbarnens lekplatser ligger ett stenkast därifrån. Sådana 

saker kan göra folk förbannade och få dem att inte känna sig respekterade”.  

 

Meeuwisse m.fl. (2006) framför att det är betydelsefullt att individen uppmuntras av den 

professionelle att ta egna beslut och bli motiverad till delaktighet i samhället (Meeuwisse 

m.fl., 2006, s.263). Vidare är det viktigt att individens åsikter och önskemål beaktas av den 

professionelle för att på så sätt inge individen styrka och förtroende till den egna förmågan 

och självbestämmande avseende insatser från samhället som främjar denne (Meeuwisse m.fl., 

2006, s.264). I de fall där individen har utvecklat en känsla av maktlöshet bör den 

professionelle hjälpa individen att finna styrka och kraft att ta sig ur sin maktlöshet. Till följd 

av det är det aktuellt att arbeta utifrån empowerment med individer i etniskt 

boendesegregerade områden då dessa individer ofta har utvecklat en känsla av maktlöshet och 

utanförskap i samhället. På så sätt är dessa individer i behov av hjälp och stöd att finna sin 

egen inre styrka samt att bli motiverade till att integreras i samhället. Meeuwisse m.fl. (2006) 

menar att den professionelle ska stärka och stötta individen samt dennes omgivning, om de 

har funderingar om sociala frågor i lokalsamhället (Meeuwisse m.fl., 2006, s.264). 

 

7 Diskussion 

7.1 Den etniska boendesegregationens påverkan på ungdomarna  
I vårt samhälle förekommer olika etniska grupper då Sverige är ett mångkulturellt land vilket 

gör att etnisk boendesegregation uppkommer (Nordström & Åslund, 2009, s.7). Vissa etniska 

befolkningsgrupper har det bra ställt ekonomiskt vilket leder till att de har större 

valmöjligheter avseende bostäder. Mellan åren 1965-1974 rådde det en hög bostadsbrist i 

Sverige och för att få bukt på problematiken startades det som idag kallas miljonprogram. Det 

ledde till en stor förändring i storstäderna avseende såväl sociala som etniska 

bosättningsmönster. Med detta menas att arbetslösa, låginkomsttagare samt individer med 

utländsk bakgrund placerades både frivilligt och ofrivilligt på dessa så kallade 

miljonprogramsområden. Detta fick självfallet stora ekonomiska, sociala och etniska 

konsekvenser. Denna typ av segregation leder till ytterligare åtskillnader i individers resurser 

och dess behov i olika etniska bostadsområden (Sundlöf, 2008, s.30-32). En ökning av etnisk 

boendesegregation i ett land kan medföra att det blir stora samhällsproblem i form av att 

kriminalitet och utanförskap ökar till följd av arbetslöshet. Detta kan styrkas med 

respondenternas utsagor där dem framfört att det främst är låginkomsttagare samt en stor 

andel individer som är arbetslösa på Malmvägen. Andra konsekvenser blir en allt tydligare 

åtskillnad mellan olika etniska grupper som leder till ett tydligt påvisat ”vi” och ”dem” 

grupper, som även det framförts av respondenterna. I de redan invandrartäta områdena sker en 

stor utflyttning av individer med svensk bakgrund samt andra individer med en stabil ekonomi 

eftersom de har större möjligheter att söka sig till resursstarka bostadsområden (Peterson & 

Hjerm, 2007, s.123-125). Individer med annan etnisk härkomst än den traditionellt svenska 

tenderar att dra sig till sina liknar på grund av rädsla för utanförskap i samhället. Detta för att 

bevara tryggheten och närheten till andra likar i ett främmande land. Andra betydelsefulla 
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faktorer som får individen att stanna kvar i det etniska bostadsområdet är att individen där har 

användning av sitt ursprungsspråk vilket i sin tur underlättar för individen att både bevara och 

dela med sig av sin kultur och religion. Dock påpekar en av respondenterna att vissa individer 

med en annan etnisk bakgrund, trots sina ekonomiska resurser väljer att bo kvar på 

Malmvägen för att de trivs på bostadsområdet och för att bevara den gemenskap de funnit där. 

Konsekvenser av den etniska boendesegregationen, som även respondenterna påpekar, är att 

ungdomarna inte sysselsätter sig samt att vissa individer i området får bristande 

språkkunskaper i svenska. Vidare framför respondenterna att individerna på Malmvägen är 

medvetna om att vidareutbildning både leder till integrering i samhället och ett arbete. Det i 

sin tur leder till att individerna blir självständiga och blir delaktiga i samhället. Goda 

språkkunskaper i svenska underlättar för individerna att kommunicera samt att förstå sina 

rättigheter i olika samhällsinstitutioner. Detta kan vi koppla till en av våra respondenter som 

framförde att han inte fick ett arbete han sökte på grund av bristande språkkunskaper. När han 

däremot tog med sig sin far som talade bättre svenska erbjöds han arbetet eftersom att hans far 

kunde hjälpa honom att framföra saker och ting på ett bättre sätt.  

 

7.2 Samhället kontra individerna 

Vi tror att den etniska boendesegregationen delvis kan förebyggas om samhället försöker se 

till att individer med utländsk bakgrund fördelas i olika bostadsområdet och inte i ett och 

samma område. Det är viktigt att försöka bryta den starka sammanhållningen och 

gemenskapen som ofta finns i dessa områden för detta kan bidra till att individerna lättare kan 

anpassa sig till det svenska samhället. Segregerade områden som exempelvis Malmvägen är 

mer ett mångkulturellt samhälle än ett svenskt, för där har de egna normer, värderingar 

kulturer som kanske inte förekommer i ett svensktätt område. Trots att individerna bor i 

Sverige tror vi att deras tankesätt och syn på omvärlden kan krocka med individer från 

svensktäta områden och detta i sig leder till en mer åtskillnad mellan människor. Vidare anser 

vi att det är en totalt fel inställning från politikers sida att påstå att individer som vill bo nära 

sina likar har sig själva att skylla över att de bor i ett segregerat område. Vi tycker att detta 

helt klart är ett oetiskt och oprofessionellt sätt att uttrycka sig på, då det är dem som 

representerar Sverige och ska se till att individerna i landet har det bra och att deras behov 

tillgodoses. Som politiker bör man öppna vyerna och till en början skapa en förståelse för 

individernas önskan om att bo i närheten av sina landsmän men även få dem att förstå att det 

vore bättre för dem att inte endast hålla fast vid sin kulturella identitet för att detta kan leda till 

att dem inte kommer att integreras i det svenska samhället vilket dem förr eller senare bör 

göra. Vi tycker att den rådande etniska boendesegregationen på Malmvägen delvis handlar om 

makt och maktmissbruk eftersom att flera av individerna tillhör underklassen och kanske inte 

har kännedom om sina rättigheter i samhället. Att personer som har högre status som 

exempelvis mäklare eller arbetsgivare missbrukar sin position genom att avvisa eller 

diskriminera individen på grund av att de bor på Malmvägen vore väldigt fel. Om mäklare 

exempelvis inte erbjuder dem lägenheter i ett mer attraktiv område kanske dem förblir bosatta 

på Malmvägen resten av sina liv. Frågan är då vem man ska beskylla segregationsmönstret 

för, kanske politikerna? 

 

7.3 Häktet 

En av våra respondenter framför att det har byggts ett häkte på Malmvägen. Denne framför att 

det inte är acceptabelt att ta bort en skola eller en idrottshall för ett häkte. Vidare framför 

respondenten att individerna som bor på Malmvägen ser ett häkte när dem tittar ut från sina 

fönster. Även områdets lekplats ligger i närheten av häktet, vilket gör att individerna på 

Malmvägen känner sig förnärmade. Utifrån ovansagda anses häktet i sig bidra till ännu mer 

uppgivenhet eftersom området då anses vara problematisk. Vi anser att det är fel att bygga ett 
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häkte på ett etnisk segregerad bostadsområde eftersom området blir mer marginaliserat och 

oattraktivt än vad det redan är. Vidare tror vi att det kan leda till att ungdomar från andra 

områden inte kommer att umgås med ungdomarna från Malmvägen på grund av en uppmålad 

bild av att området är problematiskt till följd av häktet. Vi tror också att vissa barnfamiljer kan 

komma att avstå från att bosätta sig på Malmvägen av rädsla för att den rådande miljön inte är 

gynnande för deras barn. Det kan finnas en rädsla från föräldrarnas sida att barn på 

Malmvägen utvecklar ett destruktivt beteende som kan komma att påverka deras framtid 

negativt i form av exempelvis dålig skolprestation. Eftersom vissa av ungdomarna på 

Malmvägen redan tenderar att utföra destruktiva handlingar ställer vi oss frågan om det 

verkligen är ett bra beslut att bygga ett häkte i området? Vidare anser vi att ungdomarna på 

området kan känna att samhället har gett upp hoppet om såväl dem som bostadsområdet. Med 

tanke på att det redan finns fördomar mot området antar vi att bygget av häktet kan leda till att 

det utvecklas mer fördomar mot Malmvägen, vilket enligt oss kan leda till en ökning av den 

redan rådande etniska boendesegregationen. Frågan är om det är värt att lägga ner resurser på 

något som kan göra ett redan segregerat bostadsområde mer oattraktivt?  

 

7.4 Låt ungdomarna bygga upp ett nytt Malmvägen!  
En av studiens respondenter berättade att tv-programmet Roomservice, tillsammans med ett 

antal ungdomar/unga vuxna från Malmvägen, såg till att bygga fritidsgården som idag kallas 

för Blå rummet. Fältfritidsledaren nämnde att Malmvägen bör fräschas upp samt att den 

etniska boendesegregationen kan förebyggas om ungdomarna blir sysselsatta och involverade 

i arbetet med området. Vi anser också i enlighet med fältfritidsledaren att ungdomarna bör få 

vara med och delta i sådant som ska förändras i området. Detta kan enligt oss bland annat leda 

till att de tar hand om området på ett annat sätt samt får dem att känna sig stolta över att det 

faktiskt är dem som har bidragit till att göra Malmvägen till det bättre. Vi tycker att samhället 

bör se till att förändra de brister som finns i området istället för att blunda för dem. 

Ungdomarna är Malmvägens framtid och om det inte sker en förändring i området tror vi att 

detta kan leda till att nästkommande generation följer i de nuvarande ungdomarnas spår. Med 

detta menar vi att Malmvägen kommer att bli mer oattraktivt om det fortsätter på nuvarande 

sätt. 

 

8 Slutsats 

Nedan ska vi presentera de väsentligaste slutsatserna som kunnats dra av föreliggande studie 

om etnisk boendesegregation. Studiens syfte var att söka förståelse för hur etnisk 

boendesegregation kan förebyggas samt erhålla en ökad förståelse för hur respondenterna 

upplever denna typ av segregation. Utifrån det som framgick från tidigare forskning och 

studiens resultat har vi kommit fram till att etnisk boendesegregation kan ha med politiska 

beslut att göra. Vidare drar vi slutsatsen att det dock även kan handla om etniska gruppers 

värderingar samt socioekonomiska situation som kan ligga till grund för etnisk 

boendesegregation. Med stöd av forskning samt genom respondenternas svar kan vi dra 

slutsatsen att det råder en etnisk boendesegregation på Malmvägen även om detta inte är i en 

väldigt stor utsträckning. Vi har även kommit fram till att den etniska boendesegregationen 

till viss del beror på att vissa etniska grupper gärna vill bo nära sina landsmän eller andra 

etniska grupper, för att de känner en trygghet och får en känsla av gemenskap. Detta även för 

att de vill bevara och värna om sin kulturella identitet och på så sätt överförs den etniska 

boendesegregationen till nästkommande generation. Det i sin tur leder till svårigheter att få 

bukt med denna typ av segregation som då istället fortskrider, därför anser vi att ett 

förändringsarbete är aktuellt och relevant.  
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9 Förslag till vidare forskning 

En vidare forskning gällande etnisk boendesegregation kan göras genom en mer omfattande 

kvalitativ undersökning. Med detta menas att fler respondenter hörs i syfte att fånga ett 

allomfattande helhetsperspektiv kring ämnet. Även en mer heterogen blandning av 

respondenterna skulle vara aktuell i en vidare forskning för att fokus ska riktas till flera 

grupper än bara de unga vuxna. Detta för att få en större inblick i den rådande etniska 

boendesegregationen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att utföra en kvantitativ ansats där 

enkäter skulle kunnat skickas ut till de boende i ett utvalt etnisk boendesegregerat område för 

att få deras syn på problemet. Vidare hade man kunnat jämföra olika etniska 

boendesegregerade bostadsområden i Sverige för att undersöka om det föreligger samma 

problem i de olika bostadsområdena och eventuellt vad som skiljer sig åt. 
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11 Bilaga 1 - Intervjuguide unga vuxna 

Tema 1 – Bakgrund  

1. Ålder?  

2. Etnicitet  

- Är du infödd eller utlandsfödd?  

- Är en eller båda föräldrarna utlandsfödda, i sådana fall vilket land?  

- När bosatte du/dina föräldrar sig i Sverige? 

3. Studerar, arbetar eller ingen sysselsättning?  

4. Hur ser du på din framtid? 

5. Vilka är dina framtidsplaner?  

6. Får du det stöd och den vägledning du behöver, gällande studier och arbete, av staten? 

Tema 2 – Bosättning 

7. Hur länge har du bott på Malmvägen?  

8. Varför bosatte du dig där? 

- Exempelvis: Ekonomiska skäl, känsla av gemenskap, arbete i närheten, frivilligt/ofrivilligt, 

annat? 

9. Hur ser din boendesituation ut?  

- Bor du själv eller med familj/anhöriga? 

- Är det rymligt i bostaden eller trångbott?  

- Hyresrätt/bostadsrätt? 

- Låghus/höghus?  

- Hur ser miljön ut i gemensamma utrymmen? 

 

Tema 3 – Bostadsområdet 

10. Vad tycker du om Malmvägen?  

11. Berätta hur miljön i Malmvägen ser ut?  

12. Hur ser serviceutbudet ut i Malmvägen?  

- Exempelvis: Matbutiker, banker, apotek/sjukvård, idrottshallar.  

13. Har du tillgång till:  

- Kyrka/moské? 

- Föreningar? 

- Fritidsgårdar? 

14. Hur ser omständigheterna ut i området?  

- Vart samlas ungdomar på fritiden? Som exempelvis före detta ”gången”? 

- Förekommer mycket bråk och skadegörelse?  

- Droger och stor alkohol konsumtion bland ungdomar? 

15. Vad saknar du i området?  

16. Finns det något du skulle vilja ändra på i området?  

17. Hur ser du på socialkontorets och polismyndighetens arbete i Malmvägen? 

 

Tema 4 – Etniska grupper 

18. Kan du berätta vilka olika etniska grupper som finns i Malmvägen?  

- Finns det någon etnisk grupp som är överrepresenterad? 

- Vilka olika språk talas i området?  
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19. Umgås ungdomar från olika etniska grupper med varandra eller umgås dem endast med 

sina likar? 

20. Kan du berätta hur gemenskapen och sammanhållningen ser ut bland ungdomarna från de 

olika etniska grupperna? 

- Anser du att det har skapats ett ”vi” och ”dem” mellan svenskar och personer med utländsk 

bakgrund?  

21. Vad tror du gör att infödda och utlandsfödda ungdomar håller ihop eller glider isär? 

 

Tema 5 – Integration/segregation 

22. Varför uppstår segregation enligt dig?  

- Exempelvis: Etnisk tillhörighet, Ekonomiska skäl, invånarna själva, politikerna, annat?  

23. Kan du berätta hur du tror att segregation i samhället kan förebyggas? 

24. Tycker du att Malmvägen är etniskt segregerat?  

- Hur ser segregationen ut? Berätta om din syn. 

- Anser du att du är segregerad eller integrerad i samhället? 

- Hur tror du att segregationen i just ditt bostadsområde kan förebyggas? 

25. Vilka konsekvenser medför segregationen för dig och andra ungdomar i Malmvägen?  

- Exempelvis: Hur upplever du bemötandet av myndigheter och individer som inte bor i 

Malmvägen, när du säger att du bor där? 

26. På vilket sätt blir du och andra ungdomar i Malmvägen påverkade av den 

bostadssegregation som råder i området?  

- Exempelvis: Kan det påverka en ungdoms utbildning, arbete, handlingar eller ligga till grund 

för destruktiva beteenden? 
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12 Bilaga 2 - Intervjuguide fältfritidsledare  

Tema 1 – Bakgrund 

1. Kan du presentera verksamheten 

- Syfte och mål? 

- Vilka är uppgifterna? 

- Vilka målgrupper arbetar verksamheten mot? 

- Arbetar du ute i bostadsområdet eller på kontor? 

- Samarbetar verksamheten med andra myndigheter? I sådana fall vilka? 

Tema 2 – Bostadsområdet 

2. Kan du berätta om dina upplevelser av området? 

3. Vilka bor i området? 

- Exempelvis: Personer med utländskbakgrund, socialbidragstagare, arbetarklass, blandat? 

4. Vad tycker du är bra respektive dåligt med området? 

- Vilken syn, attityd och känslor har du? 

5. Hur ser miljön ut? 

6. Hur ser omständigheterna i området ut? 

- Förekommer mycket skadegörelse och bråk? 

- Droger och alkohol bland ungdomar? 

7. Saknas något i bostadsområdet? 

8. Finns det något som behöver ändras i området? 

 

Tema 3 – Etniska grupper 

9. Vilka olika etniciteter finns i området? 

10. Vilka olika språk talas i området? 

11. Umgås ungdomar från olika etniska grupper med varandra, eller umgås de med sina likar 

eller bara infödda ungdomar? 

12. Hur ser du på gemenskapen och sammanhållningen bland etniska grupper, främst 

ungdomarna? 

13. Vad tror du gör att utlandsfödda och infödda ungdomar håller ihop eller glider isär? 

14. Anser du att ungdomarna har skapat ett ”vi” och ”dem” mellan infödda, utlandsfödda och 

infödda personer som har utlandsfödda föräldrar? 

 

Tema 4 – Integration kontra segregation 

15. Kan du berätta om du upplever en etnisk boendesegregation i området? Om ja, hur ser 

segregationen ut? 

16. Vad tror du att segregationen beror på? 

- Exempelvis: På grund av att etnisk tillhörighet och att de vill hålla ihop, bristande 

ekonomiska resurser, invånarna själva, politikerna, annat? 

17. Anser du att ungdomarna i området är integrerade eller segregerade i samhället? 

18. Vilka konsekvenser anser du att segregationen medför? 

19. På vilket sätt tror du att ungdomarna blir påverkade av segregationen? 

- Exempelvis: Påverkar det deras utbildning eller arbete, sociala relationer, grund till 

destruktiva beteenden? 

20. Hur tror du att segregationen i området kan förebyggas? 

21. Arbetar man för att förebygga segregationen inom verksamheten och i sådana fall hur? 

 


