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ABSTRACT 

Title: The process of making outsiders - the case Ersboda: A study on the stigmatization 

of the residential area Ersboda in Umeå 

Author: Linnéa Norberg 
 

This essay is based on an interest in how certain residential areas are portrayed in the 

public debate as "problem areas" which allows other to stigmatization these 

neighborhoods with negative prejudices. The residential area Ersboda is one of the 

major residential area in the Swedish town Umeå, that can stand as an example of this 

phenomenon. The unique with the residential area Ersboda is that the area don’t have 

much problem compare to other areas and it therefore interesting to ask why the 

residential area Ersboda are stamped with negative prejudices? The purpose of this 

essay is therefore to create an understanding why and how the residential area Ersboda 

in Umeå are stigmatised by the surroundings. The essay aims to answer the following 

questions: 

 

• When did the stigmatization of the residential area Ersboda begin? 

• How does the stigmatization of the residential area Ersboda manifest itself? 

• What could be the underlying factors for the stigmatization of Ersboda? 

 

In this study, qualitative interviews have been conducted with residents and working 

people in the residential area Ersboda. The result showed that one contributing reasons 

why Ersboda and its inhabitants become stigmatized is that there is a relatively large 

influx of immigrants in the 1990s. The second factor is based on the violent disturbances 

among a small part of the area's young residents during the same time period. The 

reason why Ersboda still are stigmatized depends possibly not only on the surrounding 

prejudices about the area's ethnic inhabitans and the media's negative reports. The 

underlying factor can be due to a power difference between established (the 

surrounding) and outsiders (those living and working on Ersboda). The conclusion is 

therefore that the stigma of Ersboda not depend on the number of problems, but rather 

on the basis that it has established a power relationship between "us" and "them" and 

where residents lack the means of power to break the stigmatization. 
 

Keywords: stigma, territorial stigmatization, ethnic segregation, established & outsider 
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1. INLEDNING   
 

 

Under min utbildning på sociologiprogrammet har jag lärt mig att sociologins 

grundläggande karaktärsdrag är att upptäcka fenomen och att ifrågasätta det som tas 

för givet. Med utgångspunkt i det, blev jag intresserad av hur svenskglesa 

bostadsområden fått symbolisera en problematik av utanförskap och ett förhållande 

mellan ” vi” och ”dom”. Dessa bostadsområden framställs ofta i samhällsdebatten som 

”problemområden” och associeras ofta med brottslighet och arbetslöshet etc. Det gör att 

dessa bostadsområden uppfattas och stämplas med negativa förställningar. Det 

intressanta är dock att fråga sig om den negativa uppfattningen av dessa 

bostadsområden stämmer överens med verkligheten och varför de existerar?  

 

Ersboda är ett av de stora bostadsområdena i Umeå som kan stå som ett exempel för 

detta fenomen. Bostadsområdet Ersboda expanderades under 1980-talet och har haft 

förhållandevis stor inflyttning av utrikes födda jämförelsevis med andra 

bostadsområden i Umeå. År 2000 var Ersboda Umeås mest svenskglesa bostadsområde 

med en andel på 23 procent utrikes födda. Området har ansetts ha en negativ stämpel, 

vilket har medfört att inrikes födda svenskar valt att bosätta sig inom andra 

bostadsområden i Umeå (Bråmå 2004:17). Ersboda har också följts med ett rykte att 

vara ett ”problemområde” och i media har det rapporterats om områdets oroligheter. I 

ett inslag från P4 Västerbotten om invånarnas syn på sitt bostadsområde Ersboda, ansåg 

en av de tillfrågade att ”Det är lättare för tidningar och TV att publicera det som är 

dåligt, det ger mer uppmärksamhet. Det är inte lika kul att publicera de roliga sakerna” 

(P4 Västerbotten 2009). Polisen i Umeå anser att det är beklagligt att Ersboda fått ett 

”dåligt” rykte. De före detta kvarterspoliserna anser att det inte begås fler brott på 

Ersboda än andra platser i Umeå (Ihrström & Thunstedt 1997:52-53). Även statistik 

från 2013 visar på att brottsligheten bland ungdomar inte skiljer sig märkbart från 

andra bostadsområden i Umeå (SVT 2013). Bostadsområdet Ersboda skiljer sig också 

avsevärd från andra uttalade ”problemområden” som Rosengård i Malmö. Ersboda till 

skillnad från Rosengård i Malmö har exempelvis lägre arbetslöshet och lägre 

brottslighet.  Det blir därmed intressant att fråga sig varför omgivningen uppfattar 

Ersboda som ett ”problemområde”? 



  

 
 

5 

 

1.1 Bakgrund 

Umeå är Norrlands största stad med cirka 120 000 invånare, staden är belägen vid 

Umeälven cirka 15 kilometer från Bottenhavets kust. I staden finns flera 

bostadsområden och ett av de största bostadsområdena i Umeå är Ersboda, beläget 

cirka 6 kilometer från stadens kärna. Bostadsområdet ligger i stadens utkant och är 

relativt isolerat från övriga bostadsområden (se figur 1). 

 

 

Bostadsområdet Ersboda 

Under 1960-talet ökade inflyttningen till Umeå, vilket resulterade att nya 

bostadsområden byggdes för att möta den stora inflyttningen (Ihrström & Thunstedt 

1997:12). Stadsarkitektkontoret i Umeå presenterade år 1978 en områdesplan för 

Ersboda som följdes upp av stadsplaner för bostäder under början av 1980-talet 

(Vikström 1987:149). Den första etappen av byggandet på Ersboda skedde på Västra 

Ersboda. I området byggdes mestadels radhuslängor med fyrkantiga innegårdar. 

Bostäderna på Västra Ersboda räckte inte för att möta behovet av den ökade 

Figur 1. Illustration av Umeå. Bakgrundsbild: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet [I2014/00593] 
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inflyttningen och under senare delen av 1980-talet och i början av 1990-talet beslutades 

det även att det skulle byggas på Östra Ersboda. I området byggdes främst 

flervåningshus. Anledningen till att Ersboda har byggts med en blandad bebyggelse 

syftade till att motverka ensidighet och segregation (Ihrström & Thunstedt 1997:13, 

Vikström 1987:144,149).  

 

I takt med att bostadsområdet Ersboda växte fram under 1980-talet etablerades även en 

central mötesplats i västra området dvs. Västra Ersboda centrum, med livsmedelsbutik, 

bank, post, restaurang, kyrka, frisörsalong samt kvarterspolis (SABO 2012:10). När 

Östra Ersboda växte fram byggdes det även skolor, bibliotek och folketshus i östra 

området. Under slutet av 1990-talet skedde en förändring på Ersboda då ett 

handelsområde byggdes i anslutning till E4: an, dvs. 2 km från Västra Ersboda centrum 

(se figur 2). Det resulterade i att flera funktioner försvann från Västra Ersboda centrum, 

som exempelvis livsmedelsbutiken, bankkontoret, postkontoret och kvarterspolisen 

(SABO 2012:10). Efter nedläggning av Västra Ersboda centrum på slutet av 1990-talet 

och fram till 2008 förekom det mycket oroligheter i form av skadegörelse, vilket spred 

en allmän otrygghet bland de boende i området. I samband med det bestämde 

kommunen att bevakningskameror skulle sättas upp, för att motverka oroligheterna i 

området. Kamerorna sattes dock aldrig upp (SABO 2012:11). Det kommunala 

bostadsbolaget, Bostaden AB, satsade i stället på att utveckla Västra Ersboda centrum, 

för att minska problemen i området med skadegörelse samt för att skapa en ökad 

trygghet. Utvecklingen syftade även till att öka attraktionsvärdet av bostadsområdet och 

enligt Bostaden skulle det motverka de negativa rykte Ersboda dragits med genom åren. 

Västra Ersboda centrum bytte även namn till Ersboda torg för att minska uppdelningen 

mellan Västra och Östra Ersboda och på så sätt skapa en tanke om ett mer sammanhållet 

bostadsområde (SABO 2012:12).  

 

På Ersboda idag bor det cirka 7 800 invånare och sedan etableringen av bostadsområdet 

har området haft en förhållandevis stor inflyttning av utrikes födda i jämförelse med 

andra bostadsområden i Umeå. Enligt Bråmå (2004:17) beror den stora inflyttningen av 

utrikes födda på att det kommunala bostadsbolaget Bostaden AB erbjudit lägenheter för 

flyktingmottagande samt att svenskfödda valt bort området pga. den negativa stämpeln 

området haft genom åren. År 2014 bodde det cirka 21,7 procent utlandsfödda på 
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Ersboda, vilket är en relativt hög procent jämförelsevis med andra bostadsområden i 

Umeå Kommun (se bilaga 9.1). Statistik från riksdagsvalet 2014 visar även att Ersboda 

hade ett lägre valdeltagande än genomsnittet i Umeå Kommun. Ersbodas totala 

valdeltagande låg på 83,6 procent, där Västra Ersboda hade ett valdeltagande på 84,5 

procent och Östra Ersboda ett valdeltagande på 82,2 procent (se bilaga 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersbodas två delområden Västra respektive Östra Ersboda skiljer sig dock från varandra 

i avseende på befolkningssammansättning, bebyggelsemönster och socioekonomisk 

status. På Östra Ersboda bor en högre andel utrikes födda med 27,3 procent och på 

Västra Ersboda bor det 17,5 procent utrikes födda. Statistiken visar även att Östra 

Ersboda är mer socioekonomiskt utsatt i jämförelse med Västra Ersboda. 

Medelinkomsten på Östra Ersboda är dock inte den lägsta i Umeå, men ligger 

fortfarande under genomsnittet gällande inkomst. En faktor till Ersbodas låga 

socioekonomiska tillstånd beror på att en femtedel av hushållen tog emot socialbidrag 

under 2002 (Eriksson 2007:143-144, se även bilaga 9.1). När det gäller förvärvsarbete 

har Östra Ersboda betydligt lägre förvärvsintensitet än Västra Ersboda. Andelen ej 

Figur 2. Illustration av Ersboda. Bakgrundsbild: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet [I2014/00593]. 
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förvärvsarbetande är högt över genomsnittet på Östra Ersboda, där mer än en tredjedel 

(37 %) av befolkningen mellan 20-64 år befinner sig utanför arbetsmarknaden. 

Angående fördelningen av bostäder är andelen lägenheter respektive småhus detsamma 

på Västra respektive Östra Ersboda. Dock skiljer sig områdena åt när de gäller 

upplåtelseformer, då det finns betydligt högre andel bostadsrätter och äganderätter på 

Västra Ersboda än på Östra Ersboda (se bilaga 9.1).  

 

1.2 Syfte och problemformulering  

Debatten och forskningen kring stigmatisering har oftast fokuserat på segregerade 

förortsområden och miljonprogramsområden i storstäder som exempelvis Rinkeby i 

Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö. Begreppen boendesegregation 

och stigmatisering för därför tankarna till storstädernas problembild (Bråmå 2004:22). 

Bostadsområdet Ersboda skiljer sig dock från de segregerade och stigmatiserade 

bostadsområdena i storstäderna, då Ersboda i relation till dessa inte har samma 

problembild. Ersboda som bostadsområde går inte att jämföra med det mest utsatta 

bostadsområdena i Sverige (Polisen 2015:4,29). Ersboda har exempelvis lägre 

brottslighet än exempelvis Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm (BRÅ 2013:42, 

BRÅ 2011:12). Det begås inte heller generellt fler brott på Ersboda i jämförelse med 

andra bostadsområden i Umeå. Den negativa bilden av Ersboda som framställs kan 

därmed ses orättvis i förhållande till andra bostadsområden och det kan då antas att 

antalet ”problem” inte är den avgörande faktorn för hur Ersboda betraktas eller 

framställs. I avseende med det blir det intressant att fråga sig varför det egentligen 

kommer sig att Ersboda framställs negativt och att utomstående kommit att nervärdera 

bostadsområdet Ersboda? Vilka faktorer har påverkat bostadsområdets negativa bild?  

Uppsatsens syfte är därmed att skapa en förståelse hur och varför bostadsområdet 

Ersboda i Umeå stigmatiseras. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågor:  

 

• När började stigmatiseringen av bostadsområdet Ersboda? 

• Hur uttrycker sig stigmatiseringen av bostadsområdet Ersboda? 

• Vilka bakomliggande faktorer kan ligga till grund för stigmatiseringen av 

bostadsområdet Ersboda?  
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1.3 Avgränsning  

Följande uppsats fokuserar på att undersöka och försöka förstå varför stigmatiseringen 

av bostadsområdet Ersboda i Umeå sker och det bakomliggande faktorerna till 

stigmatiseringen. Uppsatsen avgränsas till hur de boende och verksamma på Ersboda 

upplever bilden av bostadsområdet. Ämnesvalet har avgränsats till begreppen etnisk 

boendesegregation och stigmatisering. Uppsatsen avgränsar främst till att studera den 

etniska boendesegregationen och hur dessa bostadsområden kommit att stigmatiseras.  

 

1.4 Begrepp  

I syfte att skapa en bättre förförstålese för den fortsatta uppsatsen kommer viktiga 

begrepp att definieras och förklaras i detta avsnitt. Innebörden av olika begrepp kan 

variera i olika sammanhang och det är därför väsentligt att definiera hur begreppen i 

denna uppsats kommer att användas. Nedan följer en rad begrepp som är väsentliga för 

uppsatsens ämnesval. 

 

Invandrare 

Begreppet invandrare är ett begrepp som inte är vedertaget utan föränderligt, då det 

skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. I det tidiga Sverige benämndes 

exempelvis en person som invandrare eller utlänning när en person flyttade från ett 

landskap till ett annat landskap inom Sverige. I statistiska sammanhang räknas idag en 

invandrare som en person som flyttat till ett annat land för att bosätta sig under en 

längre tid och som har syftet att folkbokföra sig i det nya landet. Begreppet invandrare 

har även på senare år fått en ny dimension i form av första och andra generationens 

invandrare. Andra generationens invandrare är en person som har föräldrar som 

invandrat till ett annat land och är enligt statistisk meningen inte invandrare 

(Magnusson Turner 2008:12-13). 

 

Boendesegregation  

Begreppet boendesegregation betyder enligt Nationalencyklopedin ”att grupper av 

hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen i stadsdelar 

och bostadsområden med olika fysisk och social status” (Nationalencyklopedin). 
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Boendesegregation är ett begrepp som syftar på att grupper i samhället bor geografiskt 

och socialt åtskilda (Magnusson Turner 2008:16). Begreppet boendesegregation delas 

ofta in i tre olika kategorier; demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation. 

Demografisk segregation innebär att grupper bor geografiskt åtskilda utifrån faktorer 

som exempelvis kön och ålder. Socioekonomisk segregation innebär att grupper bor 

geografiskt åtskild utifrån faktorer som yrkes-, inkomst- och socialgrupp. Kategorin 

etnisk segregation innebär att grupper bor geografiskt åtskild utifrån faktorer som 

kultur, religion och folkgrupp (Boverket 2004:11). 

 

1.5 Disposition  

I det inledande kapitlet beskrivs problemområdet och syftet samt de frågeställningar 

som studien vill besvara. I det första kapitlet ges även en bakgrundsbeskrivning av 

bostadsområdet Ersboda och olika relevanta begrepp för studien, i syfte att underlätta 

den fortsatta läsningen av uppsatsen. I kapitel 2 redovisas forskningsöversikten, där 

forskning rörande etnisk boendesegregation samt stigmatisering av segregerade 

bostadsområden redovisas. Därefter följer kapitel 3, där uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt redovisas. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgår från Elias och 

Scotsons figurationsmodell samt Wacquants begrepp territoriell stigmatisering. Efter 

den teoretiska utgångspunkten följer kapitel 4, där uppsatsens metod redovisas. I detta 

avsnitt redovisas övervägandet av vald metod och tillvägagångssätt samt en detaljerad 

beskrivning av dessa. I avsnittet framförs även metodkritik samt studiens etiska 

ställningstaganden. 

  

I kapitel 5 redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna i tre olika teman. I 

kapitel 6 redovisas analysen där resultatet tolkas med hjälp av teori och tidigare 

forskning i syfte att förstå studiens resultat. Efter detta följer kapitel 7 där uppsatsens 

slutsatser presenteras och diskuteras. I kapitel 7 redovisas även en diskussion kring 

uppsatsens resultat. I diskussionen redovisas också förslag på fortsatt forskning kring 

ämnet. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT   
 

 

Följande avsnitt kommer att behandla den forskning som har bedrivits kring 

stigmatisering och etnisk boendesegregation. Forskning om stigmatisering av etnisk 

boendesegregerade bostadsområden har studerats inom flera olika 

forskningsdiscipliner såväl som statsvetenskap, ekonomi, sociologi och kulturgeografi. 

Följande uppsats kommer främst att behandla det sociologiska fältet men berör även 

andra discipliner för att bredda förståelsen kring etnisk boendesegregation och 

stigmatisering. Forskningsöversikten syftar till att skapa en förståelse för de 

mekanismer och tendenser rörande stigmatiseringen av etnisk segregerade 

bostadsområden. 

 

2.1 Etnisk boendesegregation växer fram som ett samhällsproblem 

Inom forskning har segregation och dess problembild studerats. Enligt 

kulturgeograferna Eva Andersson, Lars Erik Borgegård och Urban Fransson (2008:87) 

har segregation alltid funnits ända sedan de första städerna uppkom. I exempelvis 

medeltida städer bodde de rika i stadens kärna, medan de fattiga bodde i stadens yttre 

områden. Även om boendesegregation inte är ett nytt fenomen i städer och att olika 

grupper alltid har bott åtskilt från varandra, är begreppet segregation förhållandevis 

nytt i Sverige. Enligt Andersson, Borgegård och Fransson (2008:88-89) började den 

svenska diskussionen kring segregation för några decennier sedan och därefter har 

olika problem av boendesegregation diskuterats inom olika arenor som exempelvis 

politik, forskning och media. Sociologen Susanne Urban (2005) har i avhandling ”Att 

ordna staden - den nya storstadspolitiken växer fram” undersökt diskursen kring etnisk 

boendesegregation och dess framväxt som ett samhällsproblem. Enligt Urban (2005:52-

53) uppmärksammades segregation först på 60-talet inom forskning, media och politik. 

Segregation betraktades då som något negativt och där åtskillnaden mellan resurssvaga 

och resursstarka hushåll dvs. socioekonomisk segregation stod i fokus. Det var först 

under miljonprogrammets framväxt under 1970-talet och den ökade inflyttningen av 

invandrare inom dessa miljonprogramsområden, som den etniska boendesegregationen 

etablerades sig bland forskare, massmedia och som ett statligt ansvar (Urban 2005:55). 
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Miljonprogramsområden uppmärksammades och associerades i den offentliga debatten 

med sociala problem, negativt rykte och stigmatisering. Det bidrog till att 

boendesegregationen i storstädernas “utsatta områden” blev en politisk fråga under 

1980-talet (Andersson, Borgegård & Fransson 2008:89, Urban 2005:55-57). Enligt 

Urban (2005:76) skedde det således ett skifte i den politiska debatten, där den etniska 

dimension allt mer uppmärksammades jämfört med tidigare politiska debatt, där den 

socioekonomiska segregationen hade dominerat. Tidigare hade den etniska 

boendesegregation främst beskrivits som ett socioekonomiskt problem, eftersom 

etniskt boendesegregation ansågs sammanfalla med svenska resurssvaga hushåll. Under 

1990-talet skedde det en förändring i debatten och enligt Urban (2005:76) kom 

problembilden att riktats mot invandrare istället för den lägre arbetarklassen. 

 

Under 1990-talet och 2000-talet har allt mer fokus inom den offentliga debatten och 

forskning legat på att förstå mekanismerna bakom den etniska boendesegregationen, 

som innebär att en stor del av de utlandsfödda koncentrerades tills vissa 

bostadsområden i Sverige (Lilja & Pemer 2010:5-6, Bråmå 2006a:19). Termen etnisk 

segregation kan enligt kulturgeografen Åsa Bråmå (2004:7) anses missvisande i Sverige, 

då det uppfattas att bosättningsmönster i bostadsområden domineras av enskild etnisk 

grupp. I den svenska kontexten handlar det enligt Bråmå (2006b:2) och Andersson 

(2001:122) snarare om att infödda svenskar bor åtskilt från andra etniska grupper. Den 

etniska boendesegregation har i Sverige enligt Bråmås (2006b:22) studie av olika 

utsatta bostadsområden, kännetecknats av att svenskfödda väljer att undvika att flytta 

in i dessa bostadsområden. Andersson (2008:121) anser det olämpligt att den politiska 

debatten uttrycker dessa bostadsområden som ”invandrartäta”. Andersson (2008:121–

122) betonar att det är mer lämpligt att tala om svenskglesa bostadsområden, då det 

snarare handlar om svenskföddas flyttningsmönster och boendeval. Andersson 

(2008:137) och kulturgeografen Irene Molina (2008:71) har exempelvis kritiserat den 

politiska, massmediala och vardagliga föreställningen av att invandrare självmant väljer 

att bo i redan segregerade och svenskglesa områden. Föreställningen av att invandrare 

vill bo nära varandra för att bevara sin kultur och att invandrare själva skapar 

segregation är enligt Molina (2008:71-72) missvisande. Enligt Molina (2008:72) avviker 

inte invandrares bostadspreferenser från andra invånare i samhället, utan det handlar 

snarare om att invandrare inte i lika stor utsträckning har samma valmöjligheter på 
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bostadsmarknaden. Molina menar att det sker processer av olika institutionella 

mekanismer, där etniska grupper diskrimineras på bostadsmarknaden. När exempelvis 

”svenskar” flyttar från miljonprogramsområden så välkomnar kommunala 

bostadsförmedlingar aktivt nyanlända invandrare eller andra grupper som inte har 

samma valmöjligheter på bostadsmarknaden (Molina 2008:78-79). Molina (2008:51,77) 

anser att den etniska boendesegregationen i staden har rasifierats och att det etniska 

segregationsmönstret är ett resultat av diskriminerade mekanismer och dolda 

föreställningar om olika grupper gällande ras och etnisk bakgrund.  

 

2.2 Etnisk boendesegregation och stigmatisering 

Inom segregationsforskning har den etniska boendesegregation främst kommit att 

handla om bostadsområden i storstadskommunerna, snarare än medelstora städer. 

Enligt Bråmå (2004:20) kopplas ofta begreppet etnisk boendesegregation till 

storstädernas problematik, vilket gör att diskussionen kring segregation i mindre städer 

riskerar att få samma föreställningar och rykten som storstädernas bostadsområden. 

Enligt Andersson (2008:127) förekommer etnisk boendesegregation och dess 

problematik i samtliga städer, men att de negativa effekterna oftast är större i 

storstadskommunerna.  

 

Sociologen Mats Franzén (2008:40) betonar att förortsområdena i 

storstadskommunerna ofta fått symbolisera problemet i diskursen om etnisk 

boendesegregation och där förorter ofta fått stämpeln som ”problemområden”. Franzén 

(2008:40-41) betonar en historisk förändring i diskursen där förorten har tagit över 

segregationsproblematiken från 1900-talets arbetar- och slumområden. Slummen på 

1900-talet ansågs som ett hot mot resten av staden och enligt Franzén får dagens förort 

symbolisera motsvarande hot. Förorten i jämförelse med resten av staden hamnar 

längst ner på den svenska samhällsstegen (Franzén 2008:41). Enligt Molina är den 

etniska boendesegregation och koncentrationen av invandrare i vissa bostadsområden 

inte ett problem i sig. Invandrare som grupp utgör enligt Molina ingen utmärkande 

egenskap som gör dessa områden till ”problemområden”. Det är snarare beskrivningen 

av dessa bostadsområden som ”problemområde” som skapat föreställningar att 

bostadsområden med en hög andel utlandsfödda utgör en risk eller ett hot (Molina 
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2008:79). Det skapas enligt sociologen Minoo Alinia (2006:65) en diskriminering och 

stigmatisering av bostadsområden där en större andel med utländsk bakgrund bor. 

Alinia (2006:66) menar att det leder till att invånarna marginaliseras och hamnar i ett 

utanförskap i samhället, vilket bildar en mental separation av ”vi” och ”de Andra”. Det 

bildas en gränsdragning mellan de etablerade och outsiders.  

 

Enligt Ove Sernhede (2006:95–97) har det skapats olika föreställningar om förortens 

sociala liv och dess invånare. I Sernhedes (2002) studie ”AlieNation is my Nation” om 

förorten Angered i Göteborg, visar exempelvis att ungdomar får utstå fördomar och 

stigmatisering från omgivningen. Sernhede (2002:117) poängterar att invandrarkillar 

ofta känner sig stigmatiserade och att de utsätts för bevakning när det exempelvis går in 

i en butik. Att vara utpekad menar Sernhede innebär att ungdomar i förorter ständigt 

behöver försvara sig och sin egen stadsdel. För att få ”respekt” från omgivningen väljer 

ungdomarna att leva upp till ett visst rykte som farlig och kriminell (Sernhede 2002:60–

63). I media har miljonprogrammets förorter ofta framställts som farliga och hotfulla 

(Sernhede 2006:97). Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi 

(2002:17) har i ”Miljonprogram och media” exempelvis studerat stigmatisering av 

Rinkeby och Tensta. De poängterar att stigmatisering av den massmediala 

rapporteringen om Rinkeby och Tensta kan kategoriseras i fyra perioder. I den första 

perioden handlar kritiken om bostadsområdenas ofullständiga planering och 

infrastruktur, vilket sedan övergår till att handla om det smutsiga och skräpiga i 

området (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:18). Därefter under den tredje perioden, 

är det individerna som står i fokus för problembeskrivningen. I media kritiseras och 

förknippas området med kriminalitet och sociala problem som exempelvis alkoholism. I 

sista perioden under 1980-talet, identifieras problemen snarare genom ”invandrarna” 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:18).  

 

Den stigmatiserade och stereotypa bild av Rinkeby och Tensta som målas upp av 

massmedia är dock missvisande. Sociologen Lisa Kings (2011) har i sin avhandling ”Till 

det lokalas försvar – civilsamhället i den urbana periferin” studerat civilsamhället i 

Rinkeby och Tensta. Kings beskriver i sin studie hur människorna från olika föreningar i 

Rinkeby på många sätt motsätter sig den negativa bilden som dominerat 

bostadsområdet. Kings (2011:145) menar att den stigmatiserade ryktesspridningen, 
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som omfattat såväl arkitektur som människor, ”tvingar” de lokala 

föreningsrepresentanterna i Rinkeby att skapa ett förhållningssätt för att bemöta detta. 

Enligt Kings (2011:145-146) formades Rinkebyandan som ett motstånd till de negativa 

föreställningar som finns och genom motstigmatiserade aktioner försöker 

Rinkebyandan erövra det tilldelade annorlundaskapet och ladda det med positiv 

mening. Rinkebyanadan ses som ett sätt att försöka konstruera en övergripande 

gemenskap som i sin tur inbegriper andra gemenskaper av olika typer av lokala 

föreningar och intressen i en övergripande struktur. Enligt Kings (2011:146) bygger inte 

denna gemenskap på en homogenitet utan utifrån en hetero-homogenitet, där likheten 

sammanfogas av olikheter. Rinkebyanadan används på så sätt för att utgöra en 

distinktion mellan Rinkeby och staden eller samhället i övrigt. 

 

2.3 Avcivilisering och demonisering 

Bostadsområden i den urbana periferin har både i Europa och i Sverige fått symbolisera 

en marginalisering och ett utanförskap. Invånare i dessa områden har kommit att 

stigmatiseras och hamnat i ett utanförskap. Det bildas en konstruktion av ”vi” och ”dom” 

(Kamali 2006:17). Den franske sociologen Loïc Wacquant (2006:29) studerade under en 

tid amerikanska ghetton och kallar denna process för avcivialisering och demonisering. 

Likt Elias Norberts civiliseringsprocess menar Wacquant att amerikanska ghetton 

snarare präglas av en omvänd process dvs. en avcivilisering. Vilket innebär att 

välfärdsstaten tar tillbaka sitt ansvar och istället låter bostadsområdena vittra ”sönder” 

(Wacquant 2006:29-32). Wacquant (2004:13-14,22-23) beskriver i sin bok 

”Fattigdomens fängelser” hur den amerikanska staten frånsäger sig det sociala ansvaret 

om dessa bostadsområden och låter offentliga fuktioner avvecklas i dessa 

”problemområden”. Istället för att satsa på bostadsområdet så ökar man istället den 

polisiära närvaron och insatser mot brottslingar och utslagna grupper (Wacquant 

2004:20). Enligt Wacquant är demonisering väl kopplat till avcivilisering och det 

innebär att den offentliga debatten och media svartmålar dessa bostadsområden som 

"problemområden". En stigmatisering och en spridning av fördomar om att dessa 

bostadsområden är exempelvis "kriminella" leder till att politiken kan rättfärdiga de 

kontrollerande och straffande insatserna i området (Wacquant 2006:47).  
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Wacquants studie har främst utgått från ett amerikanskt perspektiv, vilket möjligtvis 

gör det svårt att jämföra med Sveriges bostadsområden. I Sverige har det möjligen skett 

en ökad polisnärvaro och insatser i storstädernas förortsområden (jmf. Sernhede 

2006:95-97). I Wacquants studie av amerikanska ghetton finns en frånvarande stat, 

vilket inte går att likna med Sveriges politik. Urban (2005:70-71) beskriver exempelvis 

hur storstadspolitiken under 2000-talet genomförde en rad olika insatser i socialt 

utsatta bostadsområden i Sverige. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 

Den teoretiska utgångspunkten avser att fungera som ett redskap eller perspektiv (jmf. 

Dannefjord 1999:13), för att skapa en förståelse hur och varför stigmatisering av 

bostadsområdet Ersboda sker. Det innebär att de redskap eller perspektiv som 

appliceras avgör spelrummet för vad studien kan identifiera och analysera. Det centrala 

perspektivet studien utgått från är att stigmatiseringen av segregerade bostadsområden 

präglas, som antyds i forskningsöversikten av ett maktförhållande. Stigmatisering av 

bostadsområden bör inte ses som ett isolerat fenomen utan snarare som ett 

maktförhållande av över- och underläge eller “vi” och “dom”. Studien har således 

teoretiserat Norbert Elias och John L. Scotsons figurationsmodell etablerade och 

outsiders som ett teoretiskt verktyg, vilket Gunnar Olofsson anser som ett användbart 

perspektiv ifall man vill undersöka maktskillnader mellan ”grupper” (Olofsson 2010:19-

21). Elias och Scotsons perspektiv har kompletterats med Erving Goffmans begrepp 

stigma samt Loïc Wacquants begrepp territoriell stigmatisering, i syfte att belysa hur 

marginaliserade grupper och platser stigmatiseras. 

 

3.1 Etablerade och outsiders  

Norbert Elias och John Scotsons (2010:27) figurationsmodell etablerade och outsiders 

bygger på deras studie av det brittiska förortssamhället Winston Parva. Elias och 

Scotson delar in Winston Parva i tre zoner, vilket enligt invånarna var områden som 

skilde sig från varandra. Zon 1 klassades som ett medelklassområde och betraktades 

som det finare området i jämförelse med zon 2 och 3, som båda var arbetarområden 

(Elias & Scotson 2010:69,72). I studien iakttar Elias och Scotson en statushierarki i 

Winston Parva, där inte bara medelklassinvånarna i zon 1 utan också 

arbetarklassinvånarna i zon 2 betraktade sig själva och sitt bostadsområde som bättre 

än zon 3. Elias och Scotson observerade att invånarna i zon 2 stämplade invånarna i zon 

3 med lägre status, vilket invånarna efter en tid accepterade (Elias och Scotson 2010:69-

70). Det intressanta med Winston Parva, var att det inte fanns några anmärkningsvärda 

strukturella skillnader gällande bostadsstandarden, nationalitet och etnisk härkomst, 
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som kunde förklara varför invånare i zon 2 nervärderade invånarna i zon 3. Områdena 

skilde sig inte heller åt när det gäller yrke, inkomst eller utbildningsnivå, eftersom båda 

områdena var arbetarklassområden. Den enda skillnaden som fanns mellan områdena 

var att ena gruppen utgjordes av väletablerade invånare som bott där under en längre 

tid och att den andra gruppen utgjordes av nykomlingar (Elias & Scotson 2010:29).  

 

Elias och Scotson riktar fokus i sin studie på att förstå maktskillnaden mellan de två 

grupperna; nykomlingar och väletablerade. Enligt Elias och Scotson hade den 

väletablerade gruppen bott i området i flera generationer och etablerat en stark 

sammanhållning och gemenskap mellan varandra. I motsats till de väletablerade var 

nykomlingarna snarare främlingar i relation till varandra och de andra invånarna (Elias 

& Scotson 2010:30). Maktskillnaden mellan de väletablerade och nykomlingarna - 

etablerade och outsider sker enligt Elias och Scotson av en skillnad mellan gruppernas 

inre sociala sammanhållning. Elias och Scotson formulerade en teori där graden av hög 

inre sammanhållning, gör att den etablerade gruppen kan upprätthålla en maktposition 

och stigmatisera outsidergruppen (Elias & Scotson 2010:30-31). Det sociala kapitalet 

utgör den dominerande kapitalformen i Winston Parva och utifrån sociologen Pierre 

Bourdieus perspektiv spelar det sociala kapitalet en större roll i Winston Parva än det 

ekonomiska och kulturella kapitalet. Enligt Bourdieus perspektiv har varje socialt fält en 

dominerande kapitalform, vilket ger inflytande och makt på det sociala fältet (Aakvaag 

2008:168-169). 

 

Figurationsmodellen etablerade och outsider bygger på att stigmatiseringen 

uppkommer ur maktskillnaden mellan grupper. Enligt Elias och Scotson (2010:33-34) 

kan en grupp effektivt stigmatisera andra grupper när en grupp har en etablerad 

maktposition, vilket den stigmatiserade outsidergruppen är utesluten ifrån. Att de 

etablerade tillskriver outsidergruppen ett moraliskt lägre värde, är avgörande för att de 

etablerade ska upprätthålla makten (Elias &Scotson 2010:31-32). Elias och Scotson 

använder begreppen gruppkarisma och gruppskam för att förklara hur de etablerade 

stigmatiserar outsidergruppen. Enligt Elias och Scotson tillskriver sig den etablerade 

gruppen en form av gruppkarisma eller vi-ideal, vilket följer av att de tillskriver sina 

medlemmar överlägsna egenskaper och att de tillskriver outsidergruppen ”dåliga” 

egenskaper dvs. gruppskam. Stigmatiseringen av outsidergruppen får symbolisera de 
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”dåliga” egenskaperna hos gruppens ”värsta” del samtidigt som de etablerade snarare 

formar sina överlägsna egenskaper efter gruppens exemplariska och ”bästa” del (Elias 

och Scotson 2010:34). Elias och Scotson (2010:39-40) beskriver att anklagelser och 

skvaller var en central process i Winston Parva, för de etablerade att upprätthålla sin 

sociala kontroll över outsidergruppen. Det leder till att outsidergruppen införlivar en 

identitet av skam och upplever på så sätt ett socialt stigma, som fortsätter att existera 

genom ryktesspridning. Elias och Scotson (2010:32) anser att stigmatisering inte enbart 

angriper den enskilda individen utan hela gruppen. I Winston Parva, stämplade 

exempelvis de etablerade inte outsidergruppen för deras individuella egenskaper utan 

för att de tillhörde en grupp som ansågs ”annorlunda” (Elias & Scotson 2010:32-33). 

 

Figurationsmodellen etablerade och outsiders kan enligt Elias och Scotson vara ett 

universellt fenomen. Enligt Elias och Scotson (2010:27) kan figurationen mellan 

etablerade och outsiders stå för en social beskrivning av olika maktförhållanden mellan 

exempelvis olika grupper eller nationer. Enligt Elias och Scotson finns det alltid 

medlemmar av en grupp som har större makt än andra grupper och uppfattar sig på så 

sätt ”bättre” än de andra. Det kan exempelvis handla om relationen mellan “vita” och 

“svarta”, icke-judar och judar eller överklassområde och arbetarområden (Elias & 

Scotson 2010:27-28).   

 

3.2 Stigma och territoriell stigmatisering  

Enligt Erving Goffman bygger begreppet stigma på en social relation, där en mindre 

önskvärd egenskap hos individer gör de” avvikande” från andra individers 

förväntningar, vilket därmed skapar ett ”annorlundaskap”. Goffman delar in begreppet 

stigma i tre olika typer; fläckar på den personliga karaktären, kroppsliga missbildningar 

och tribala stigman (gruppstigma) (Goffman 2001:14). Fläckar på den personliga 

karaktären kan innebära exempelvis psykiska sjukdomar medan kroppsliga 

missbildningar kan innebära exempelvis avsaknaden av kroppsdelar. Tribala stigman 

innebär en gruppstigma som exempelvis religion, ras och nation (Goffman 2001:14). 

 

Frågan är dock i vilket avseende en individs bostadsområde ingrips i begreppet stigma? 

Enligt Loïc Wacquant (2007:67) är det anmärkningsvärt att Goffman inte nämner 



  

 
 

20 

 

bostadsområden som en av de "funktionshinder" som kan stigmatisera individen och 

påverka individens accepterande hos andra. Wacquant använder i stället begreppet 

territoriell stigmatisering, vilket innebär att bostadsområden tillskrivs negativa bilder 

och föreställningar, som de boende sedan tillskriver sig. Enligt Wacquant kan individens 

bostadsområde liknas med Goffmans typ tribala stigma (gruppstigma). Wacquant 

poängterar dock att skillnaden mellan tribala stigma och territoriell stigma är att 

territoriell stigma är något som individer ganska lätt kan dölja, dämpa och förändra. 

Wacquant benämner territoriell stigma snarare som en fläck av plats (a blemish of 

place), där olika föreställningar påverkar individer som bor i dessa bostadsområden. Det 

betyder att bostadsområden som omnämns som ”problemområden” i den samhälleliga 

och mediala diskursen, skapar en rädsla och osäkerhet hos invånare såväl innanför och 

utanför dessa bostadsområden (Wacquant 2007:67–69). Wacquant menar att den 

territoriella stigmatiseringen skapar ett sönderfall av området. Resultatet av områdets 

sönderfall leder till ett läge, där boende känner skam och känner att området inte är 

något de identifierar sig med (Wacquant 2007:68-70). Platsen eller bostadsområdet kan 

på så sätt orsaka identitetsproblem hos individer, som stigmatiseras på grund av deras 

bostadsområde. Enligt Wacquant utgör stigmatiseringen en skamkänsla hos individer i 

bostadsområdet, vilket endast kan undkommas ifall individer överför stigmat på någon 

annan exempelvis ungdomar eller grannarna på andra sidan kvarteret. Det leder till ett 

förhållande, där det råder en distans mellan invånarna i bostadsområdet som på så sätt 

ökar den sociala exkludering och utanförskapet (Wacquant 2007:68). 
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4. METOD     
 

 

Följande avsnitt behandlar metoden och tillvägagångssättet för att besvara vald 

problemformulering. Avsnittet redovisar även studiens genomförande samt etiska 

ställningstaganden som varit i åtanke under studien. Metodavsnittet avslutas med 

metodkritik där studiens fördelar och nackdelar redogörs. 

 

4.1 Val av forskningsmetod 

Vetenskaplig forskning delas oftast upp i två forskningsmetoder; kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2011:35) finns det ingen klar skillnad 

mellan dessa två, utan skillnaden beskrivs främst hur den insamlade empirin behandlas. 

Enligt Bryman innebär kvantitativ metod att fokus på insamlingen och analysen ligger 

på en kvantifiering dvs. mäta hur ofta något sker. En kvalitativ forskningsansats betonar 

i stället en insamling och analys av ord eller formuleringar. Enligt Bryman (2011:35) 

finns det dock en djupare skillnad än den ytliga frågan om närvaron eller frånvaron av 

kvantifiering. Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig med avseende på deras 

koppling mellan teori och forskning. Enligt Bryman karaktäriseras kvalitativ 

forskningsmetod av att undersökningen försöker beskriva hur, vad och varför vissa 

fenomen sker. Tyngdpunkten ligger på att tolka den insamlade empirin med stöd av 

forskning och teori. En kvantitativ forskningsmetod innebär snarare att utifrån en given 

teori eller hypotes pröva och objektivt mäta vissa givna aspekter (Bryman 2011:35-36).  

 

Val av tillvägagångssätt och metod för ens studie bör ske i relation till studiens syfte och 

problem. Enligt Per Dannefjord (1999:2-3) handlar det om att sätta problemet i fokus 

och hur metoden kan ge svar på studiens frågor. Enligt Dannefjord bör inte 

metodavsnittet fokusera på  ”hur man samlar in data” utan ”hur man löser problemet”. 

Det innebär att ställa sig frågan hur den insamlade empirin kan ge svar på studiens 

frågeställning (Dannefjord 1999:3). Studiens problem kretsar kring att förstå den 

negativa föreställningen av bostadsområdet Ersboda. Studiens frågor riktar sig till att 

identifiera de bakomliggande faktorerna om hur och varför stigmatisering av Ersboda 

sker. I syfte att besvara dessa frågor anses individers tolkning och uppfattning vara 



  

 
 

22 

 

utgångspunkten. Individers erfarenheter, formuleringar och tankegångar kan möjligtvis 

ge studien en förståelse för hur individer uppfattar Ersboda och dess rykte. Det kan på 

så sätt ge svar på varför Ersboda egentligen stigmatiseras samt på vilket sätt 

stigmatiseringen sker.  

 

Utifrån ovanstående beskrivning och resonemang av studiens problemformulering och 

frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Valet motiveras på grund av att studien 

intar en interpretativistisk utgångspunkt, vilket innebär att studien betonar en djupare 

förståelse hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 

2011:341,413).  

 

4.2 Val av datainsamlingsteknik 

Studiens datainsamlingsmetod som valts är intervjuer, eftersom studien utgår från 

individers tankegångar, uppfattningar och formuleringar (jmf. Denscombe 2003:167-

168). Fördelen med intervjuer i stället för enkäter är att intervjuer ger respondenterna 

utrymme att formulera sina egna tankegångar, vilket är svårare att uppnå i en 

enkätstudie (Bryman 2011:302). Inom kvalitativ forskning finns det två huvudtyper av 

intervjuer; semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju 

kan enligt Bryman (2012:471) liknas vid en konversation, där intervjuaren snarare 

utgår från enbart en fråga som intervjupersonen får svara fritt på. En semistrukturerad 

intervju innebär att frågor har konstruerats på förhand och att det finns bestämda 

teman i intervjuguiden (Bryman 2012:471-472). I studien har en semistrukturerad 

intervju valts eftersom studien har ett tydligt fokus på att undersöka bakomliggande 

faktorer som hur och varför stigmatiseringen av Ersboda sker (jmf. Bryman 2012:472). 

Fördelen med semistrukturerad intervjumetod är att det ger en viss struktur för 

intervjuaren samtidigt som det ger möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2011:301). 

Nackdelen med intervjuer är dock möjligheten att generalisera för hela populationen 

och resultatet från datan kan endast ge en indikation på hur den sociala verkligheten 

uppfattar stigmatiseringen av Ersboda (Bryman 2011:369). 

 

 

 



  

 
 

23 

 

4.3 Val av urval 

Studiens urval består av verksamma på Ersboda samt boende på Ersboda. Urvalet 

bygger på ett målstyrt urval, vilket innebär att respondenterna väljs utifrån studiens 

syfte och problemformulering (Bryman 2011:350). Valet att både intervjua verksamma 

och boende på Ersboda beror på att studien möjligtvis får ett bredare perspektiv och att 

studien även får ett inifrån och ett utifrån perspektiv. Genom att intervjua verksamma 

inom området kan det möjligtvis ge en mer nyanserad bild än om enbart boende hade 

intervjuats. Studiens urval av respondenter har tagit hänsyn till vissa kriterier. Studien 

har haft flera kriterier i åtanke, ett av dessa har varit att intervjua boende på både 

Västra och Östra Ersboda. Ett annat kriterium gällande verksamma på Ersboda har varit 

att intervjua olika yrkesgrupper för att få en större spridning av respondenter. Syftet till 

följande kriterier är att bredda uppfattning om Ersboda och på så sätt möjliggöra en 

djupare förståelse av hur och varför det sker en stigmatisering av Ersboda.  

 

4.4 Genomförande 

Innan genomförandet av datainsamlingen dvs. intervjuer införskaffades kunskap om 

bostadsområdet Ersboda (se 1.1 Bakgrund). De andra steget var att skapa tillgång till 

fältet dvs. Ersboda. För att få tillträde till fältet och komma i kontakt med respondenter 

har jag använt mig av mitt eget kontaktnät. Eftersom jag är uppvuxen i Umeå och gjort 

praktik på brotts-och drogförebyggande rådet i Umeå (UmeBrå) tidigare i vår har det 

bidragit att jag införskaffat användbara kontakter och tillgång till fältet. I följande studie 

har använt sig av snöbollseffekten, vilket innebär att en kontakt lett till en ny kontakt 

(jmf. Bryman 2012:427). Enligt Denscombe (2003: 16) är snöbollseffekten en effektiv 

teknik för att bygga upp ett hanterligt urval av intervjupersoner. Respondenterna har 

således kontaktats via mejl eller telefon och i vissa fall har jag fått intervjupersoner 

rekommenderad när jag ringt runt till olika verksamheter. När intervjupersonerna 

kontaktades presenterades studien och studiens syfte. Varje intervjuperson fick ta del 

av ett missivbrev via mejl (se bilaga 9.2) som beskriver intervjuns syfte och det etiska 

ställningstaganden som tagits hänsyn till (jmf. Franssén 2005:50).   
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Det första steget i genomförandet av intervjuerna var att skapa två intervjuguider, en till 

de boende på Ersboda och en till de verksamma på Ersboda (se bilaga 9.3 och 9.4). 

Intervjuguiden för det boende innehöll totalt 19 frågor och 17 frågor för det verksamma. 

För att upptäcka brister i utformningen av intervjuguiden genomfördes en provintervju. 

Efter att ha genomfört provintervjun gjordes vissa ändringar i intervjuguiden där frågor 

som kan uppfattades som ledande frågor bearbetades. Intervjustudien bygger på totalt 

10 intervjuer där 3 av dessa är boende och 7 av dessa är verksamma inom området 

Ersboda (se resultat.). Innan varje intervju berättade jag om studiens bakgrund och 

varför jag valt att studera bostadsområdet Ersboda. Intervjuerna är genomförda på två 

olika sätt, 8 av intervjuerna är gjorda i ett faktiskt möte och 2 av intervjuerna är gjorda 

via telefon pga. geografiskt avstånd. Intervjuerna som utförts i ett faktiskt möte är 

inspelade via röstmemon, för att underlätta transkriberingen. De två telefonintervjuerna 

är inspelade via programmet TapeACall, för att underlätta hanteringen av 

datainsamlingen. Varje intervju tog mellan 40-45 minuter. 

 

4.5 Etiska ställningstagande  

I genomförandet av undersökningar är det väsentligt att ta hänsyn till etiska 

forskningsregler. Följande studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer. De fyra principerna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). För att uppnå 

informationskravet och samtyckeskravet har varje intervjuperson fått information om 

studiens syfte, samt blivit informerad om att studien är frivillig att delta i och att 

medverkan i studien kan brytas när som helst (Vetenskapsrådet 2002:7–11). Studien 

har även tagit ett ställningstagande att inte publicera några personuppgifter som kan 

bidra till att utomstående får reda på vilka som deltagit. Alla intervjupersoner kommer 

att vara anonyma och det bidrar att konfidentialitetskravet uppnås. Det sista 

ställningstagande studien tagit hänsyn till är nyttjandekravet, vilket innebär att allt 

insamlat material endast kommer att användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet 

2002:14). 
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4.6 Bearbetning av empiriskt material 

I bearbetningen av det insamlade empiriska materialet har intervjuerna transkriberats, 

där respondenternas formuleringar och beskrivningar har skrivits ner i ett dokument. 

Vid transkriberingen har vissa partier tagits bort, då de består av privat information 

som inte är relevant för studien. För att förenkla bearbetningen har även ljud som 

harklingar och liknande ljud tagits bort i transkriberingen. När transkriberingen väl var 

genomförd, analyserades materialet och delades in i olika teman för att underlätta 

analysen och undvika upprepningar. Tematisering av det empiriska materialet innebär 

att materialet bryts ner i mindre delar och delas in i olika teman. Det hjälper analysen 

att identifiera mönster och kopplingar mellan de olika respondenternas svar (Bryman 

2011:13). 

 

4.7 Metodkritik 

Detta avsnitt kommer att redovisa studiens validitet, reliabilitet och objektivitet. 

Avsnittet redogör även metodens för och nackdelar samt de problem som uppstått 

under arbetets gång. 

 

Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Enligt Bryman (2012) brukar forskningens kvalité bedömas utifrån två kriterier: 

validitet och reliabilitet. Begreppet reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna 

göra undersökningen igen med samma resultat och slutsatser. Detta är ett svårt 

kriterium att möta i kvalitativ forskning, eftersom är det omöjligt att "frysa" en social 

miljö och de förhållanden som studeras (jmf. Bryman 2012:390). Tolkningen i analysen 

kan exempelvis vara svår för någon annan forskare att genomföra och tolka på exakt 

samma sätt. Studien redovisar dock en utförlig beskrivning av genomförandet och 

redovisar intervjuguiden (se bilaga 9.3, 9.4) i syfte att öka reliabiliteten (jmf. Denscombe 

2003: 273-274). Bryman delar in begreppet validitet i två kategorier: extern och intern 

validitet. Extern validitet handlar enligt Bryman om studiens trovärdighet och i vilken 

grad resultatet kan generaliseras över sociala sammanhang. Studien bygger på 10 

intervjuer, vilket gör att resultatet är svårt att generalisera för hela populationen 

(Bryman 2012:390). Intern validitet innebär att studiens resultat ska representera den 
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verklighet som studeras dvs. studiens trovärdighet och träffsäkerhet. Eftersom denna 

studie endast använder en metod dvs. intervjuer så kan det påverka studiens 

trovärdighet och träffsäkerhet. Fler metoder bidrar att studien kan stärka resultatets 

trovärdighet och träffsäkerhet  (jmf. Bryman 2012:390, jmf. Denscombe 2002:273). 

 

Enligt Denscombe (2003:272) behövs även objektivitet likt validitet och reliabilitet 

bedömas i kvalitativ forskning. Objektivitet bygger på forskarens roll och hur den 

påverkat studien. I kvalitativ forskning är en helt objektiv forskningsroll svår att uppnå, 

eftersom kvalitativ metod oftast innehåller en tolkningsprocess (Denscombe 2003:272). 

I denna studie kan därför min roll som undersökare möjligen kritiseras. Min bild av 

fältet är inte helt objektivt, eftersom jag redan innan studien hade vissa föreställningar 

om bostadsområdet Ersboda. Detta kan möjligtvis bidra att min roll som undersökare 

påverkas av de tidigare föreställningarna och som i sintur påverkar analysens 

tolkningar. Min tidigare erfarenhet och kunskap om bostadsområdet Ersboda har inte 

enbart varit en nackdel, utan även bidragit till en förförståelse om området. 

 

För och nackdelar med metoden 

Valet att använda intervjuer som datainsamlingsmetod har gett mig som undersökare 

material att tolka och analysera. Nackdelen med datainsamlingsmetoden har dock varit 

att det funnits vissa svårigheter att få intervjupersoner att ställa upp. Det har även varit 

tidskrävande att ringa runt och få tag på intervjupersoner i de olika verksamheterna. En 

annan betydande faktor för studiens metod är mitt val att genomföra intervjuerna i ett 

faktiskt möte trots geografiskt avstånd. Jag valde att åka upp till Umeå för att genomföra 

intervjuerna med deltagarna och anledningen till detta var för att jag ansåg det vara 

lättare att träffa deltagarna i ett faktiskt möte. Dels för att det ger en uppfattning kring 

ansiktsuttryck och gester samt att det blir ett mer personligt möte och lättare att ställa 

följdfrågor om så behövs. Denscombe (2003:8) anser att intervjuer i faktiska möten är 

fördelaktigt, eftersom de ger forskaren mer detaljerad information. Nackdelen med 

telefonintervjuer är att de kan känns opersonliga och att det är svårt att hålla intervjun 

vid liv om det är många frågor som ska besvaras. Fördelen med telefonintervju är dock 

att det är tidsmässigt och ekonomiskt gynnsamt (jmf. Denscombe 2003:8).  
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5. RESULTAT  
 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

I detta avsnitt presenteras en kortare redovisning av intervjupersonerna. Namnen i 

resultatdelen är fiktiva namn för att skydda det medverkandes identitet. Totalt har 10 

intervjuer gjorts, 3 intervjuer med boende på Ersboda samt 7 intervjuer med 

verksamma inom bostadsområdet Ersboda. En av de verksamma var även boende på 

Östra Ersboda. 

 

Boende på Ersboda  

Verksamma på bostadsområdet Ersboda 

Namn Ålder Sysselsättning Boende på Östra 

eller Västra Ersboda 

Tid - bott på 

Ersboda 

Katarina 25-35 år Arbetar inom skolan Östra Ersboda  2 år 

Lisa 35-40 år Arbetar inom vården Västra Ersboda 26 år 

Sara 

 

35-45 år Arbetar inom vården Östra Ersboda samt 

bott på Västra 

19 år 

Namn Ålder Sysselsättning Boende Verksam på 

Ersboda 

Kalle 45-55 år Representant från 

skolan på Östra 

Ersboda 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

15 år 

Johanna 45-55 år Representant från 

skolan på Västra 

Ersboda 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

20 år 

Erik 35-45 år Representant från 

socialtjänsten 

Boende på Östra 

Ersboda 

9 år 

Martin 45-55 år Representant från 

Bostaden 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

20 år 

Anna 45-55 år Representant från 

skolan på Västra 

Ersboda 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

22 år 

Johan 25-35 år Representant från 

polisen 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

3 år 

Alexander 45-55 år Representant från 

Umeå fritid (Umeå 

Kommun) 

Boende i annan 

stadsdel i Umeå 

26 år 
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5.2 Redovisning av empiriskt resultat 

Följande avsnitt kommer att redovisa det empiriska materialet i tre olika teman. 

 

Etablering av bostadsområdet Ersboda 

I det empiriska materialet framkom det att Ersboda har förändrats sedan områdets 

etablering. De boende och verksamma beskrev en förändring som skett genom åren och 

hur den förändringen påverkat bilden av bostadsområdet. Ett flertal av det intervjuade 

uppgav i intervjun att området har förändrats utifrån flera olika aspekter. Flera av de 

intervjuade uppgav i intervjuerna att inflyttningen av utlandsfödda påverkat området. 

Alexander, verksam inom bostadsområdet poängterade följande: 

När Östra Ersboda började byggas så fanns det jätte många lediga lägenheter och det 

kom rätt mycket flyktingar under den perioden från Somalia, från Jugoslavien och 

kurderna kom några år senare. Det hände ganska mycket under denna tid och det var 

ju på Ersboda det fanns lediga lägenheter. Så dom hamnade här och det blev deras 

start i Sverige och i samband med det så sjönk priserna på lägenheterna, folk flyttade 

inte hit för dom kände sig nog inte bekväm med att bo här. Men dom som har bott här 

under tiden trivs jättebra. 

En del av de verksamma poängterade att man i stället för att motverka 

boendesegregationen byggt in sociala svårigheter och etnisk boendesegregation. I 

intervjun framkom det att den ökade andelen av utlandsfödda bidrog till att 

svenskfödda valde bort bostadsområdet Ersboda. Ett flertal av de boende poängterade 

att bostadsområdet var ett lugnt och bra område under 1980-talet. Lisa berättade dock 

att området blev stökigare under 1990-talet. En del av de intervjuade uppgav i 

intervjuerna att under områdets etablering så fanns det en viss avsaknad av aktiviteter 

för ungdomarna, vilket innebar att ungdomarna började hitta på dumheter istället. 

Ovanstående resonemang tror de intervjuade kan ha varit starten för bilden av Ersboda. 

Alexander som varit verksam på Ersboda sedan 1993 berättade om oroligheterna under 

90-talet på följande sätt:   

Det hände jättemycket under en period på Ersboda under 1990-talet. Då fritidsgården 

hade flyttat dit och området började svälla. Det fanns ungdomar som höll på med 

kriminella saker och det drog hit folk från andra stadsdelar, det var jättestora fester, 

vi pratar alltså tonåringar och med det kommer annat. Det var lite livat och upplopp 

och det sätter ju en stämpel på Ersboda och så har det varit efter det. 
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Intervjupersonerna ser dock att Ersboda går en positiv framtid till mötes efter att haft 

oroliga perioder under 1990-talet med mycket bråk och stök. I det empiriska 

materialet poängterade Johanna att Ersboda under en längre tid hade ett poliskontor på 

området. Under 2008 försvann närpolisen från området eftersom det inte längre var 

motiverat pga. det hände för lite i området. Erik poängterade i intervjun att allt går i 

cyklar och han berättade att Ersboda idag inte skiljer sig märkbart från andra områden 

gällande oroligheter bland ungdomar och unga vuxna. Något som polisen Johan 

bekräftade med följande citat: 

Utifrån mina fördomar är det lugnare vad jag trodde. Sen jag började arbeta som polis 

har det inte hänt alls så mycket på Ersboda. Jag upplever Ersboda som ett lugnt och 

tryggt område. 

Under de senaste åren har olika insatser gjorts för att öka attraktionsvärdet inom 

området, det har bland annat byggts en äventyrspark i området. Målet med denna 

äventyrspark var att locka besökare från övriga Umeå. Dock uppgav intervjupersonerna 

att det kanske inte riktigt blev som de tänkt, eftersom de hävdade att det är mest boende 

inom området som besöker äventyrsparken. Under åren har även olika byggprojekt 

dragits igång på Östra Ersboda, det har byggts ett villakvarter och fler bostäder håller på 

att byggas under 2016. Ett flertal av intervjupersonerna hävdade dock att Ersboda som 

bostadsområde borde prioriteras mer och att upprustningar av området behövs. Det har 

även funnits en önskan från de boende och verksamma om att ta bort skog i området 

och satsa på mer belysning för att öka tryggheten på offentliga platser som exempelvis 

vid fritidsgården och andra offentliga platser där människor vistas. Flera av de 

intervjuade tycker det är synd att man istället satsar på andra områden som exempelvis 

centrum. Flera av det intervjuade poängterade även att det är ett nederlag för området 

att man under 1990-talet valde att lägga ner viktiga samhällsfunktioner på Ersboda. 

Alexander berättade i intervjun att det framförallt påverkat Östra Ersbodas invånare när 

det gäller det dagliga livet.  

 

Den orättvisa bilden av Ersboda 

Det empiriska materialet visade att det finns en negativ stämpel av Ersboda som 

bostadsområde. I samtliga intervjuer framkom det att bilden av Ersboda som ett 

“problemområde” inte stämmer överens med vad det själva upplevt. Ett flertal av de 
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intervjuade poängterade att bilden av Ersboda bygger på okunskap och fördomar. I 

intervjuerna berättade de boende och verksamma om fördomar det fått höra om 

området genom åren. Anna berättade i intervjun att hon vid flera olika tillfällen valt att 

inte berätta vilket område hon arbetar i för att undvika följdfrågor som “ Hur är det att 

arbeta där,  kämpigt?”. Anna poängterade dock att bilden inte stämmer överens med 

hennes sociala verklighet och att hon stormtrivs med sitt arbete på Ersboda. Bilden av 

Ersboda som ett farligt och kriminellt område är något Lisa anser är felaktigt och 

berättade följande under intervjun:  

Ersboda är ju stämplat, jag märker de på mina föräldrar. Dom bor ju fortfarande kvar 

där och när dom berättar för andra vart dom bor så säger ju folk ” Jaha, men gu hur 

vågar du det? Jamen då säger dom, det går ju skitbra vi har ju bott här sen 82. Det har 

ju inte hänt nånting. Det är ju dåligt rykte om Ersboda, jag tror att folk tänker lågklass 

att det är lågklass att bo där. 

En del av de intervjuade poängterade att de hade en del fördomar om området innan de 

började arbeta där eller bosatte sig där. Katarina berättade i intervjun om sina fördomar 

innan hon flyttade till Ersboda med följande citat: 

Min bild har ändrats eller jag har väl snarare arbetat bort mina fördomar. Jag har ju 

aldrig varit med om något här på Ersboda som stödjer mina fördomar jag har eller 

haft. 

Intervjupersonerna poängterade att bilden av Ersboda inte stämmer. 

Intervjupersonerna anser snarare att Ersboda är ett tryggt och bra område och inte 

”värre” än något annat bostadsområde i Umeå. Erik berättade i intervjun att det dock 

fanns och finns en liten ”klick” ungdomar som vill göra Ersboda till orten, en liten ”klick” 

som fått symbolisera hur ungdomar möjligtvis är på Ersboda. Kalle stödjer Eriks 

resonemang med följande citat: 

Det är förunderligt för cirka 5-6 år sedan hade vi ett gäng killar som levde rövare här 

på området. Dom stod bakom allt som hände, dom åkte alla in i häktet osv. När dom 

försvann så blev det lugnt på hela området. Efter det upphörde all förstörelse, inget 

klotter eller krossade rutor på skolan. 

I intervjuerna framkom det att Ersboda inte alltid beskrivs som ett homogent 

bostadsområde. Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att det finns en viss skillnad 

mellan Västra och Östra Ersboda. Bland det intervjuade finns det en delad bild kring 
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Västra och Östra Ersboda. Några av det intervjuade beskrev Västra Ersboda som ett 

familjärt, radhusområde som kan anses som den “finare” delen av Ersboda och Östra 

som ett stökigt område. Andra ansåg att det inte var någon större skillnad mellan 

områdena, utan att det främst är folk utifrån som ser skillnad på Västra och Östra 

Ersboda, där Västra framställs som det “ bättre” området. Anna anser att bilden att 

Västra Ersboda skulle vara “bättre” fortfarande finns kvar till viss del och berättade 

följande: 

Jag pratade med en elev häromdagen som berättade att dom hade bott på Östra och 

beskrev glassplitter och bråk. Då frågade jag eleven vart dom bodde nu och det var ju 

på Västra Ersboda. Hur sant det är vet man ju inte, men bilden att Västra Ersboda 

skulle vara ”bättre” finns absolut kvar. 

Bilden av Ersboda samt bilden av Västra och Östra, har även kommit att påverka 

skolorna och förskolornas rykte. I intervjuerna framkom det från flera av det 

verksamma och boende att ett flertal av föräldrarna på Ersboda väljer att sätta sina barn 

i förskolor och skolor på Västra trots att de bor på Östra. Intervjupersonerna berättade 

även att ett flertal av föräldrarna valt att sätta sina barn i andra kommunala skolor i 

Umeå bland annat på Hagaskolan och privatskolor som Prolympia och Minerva. Flera av 

intervjupersonerna ansåg att detta påverkar segregationen ytterligare och förstår inte 

varför föräldrarna väljer att sätta sina barn i andra kommunala skolor, då Ersbodas 

skolor inte skiljer sig från andra skolor i Umeå. Kalles resonemang nedan stödjer vad 

flera andra sagt i intervjuerna. 

Det här är roligt, cirka 500 meter bort mot Västra Ersboda ligger en skola Kupan. Vi 

har föräldrar som bor här på Östra Ersboda som väljer bort Östra Ersboda skolan för 

att sätta barnen på Kupan. Det är ingen större skillnad mellan skolorna. 

 

Varför just Ersboda? 

På frågan gällande hur Ersboda fått sitt negativa rykte, svarade flera av de intervjuade 

att dem gärna hade velat veta det själv. Ett flertal av de intervjuade poängterade att det 

möjligtvis kan bero på att bostadsområdet är mångkulturellt till skillnad från andra mer 

”homogena” bostadsområden i Umeå. I intervjun med Katarina framkom följande: 

Det finns andra bidragande faktorer som påverkar bilden av Ersboda. Det är 

möjligtvis att det har och fortfarande är mångkulturellt och det känns som genom 
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media och folks fördomar så får såna här områden gärna bli problemområden eller 

ses som problemområden. Snarare än typ Hörnefors och Sävar som är väldigt 

homogena i grupp, det finns inte lika många människor med annan bakgrund som det 

gör på området Ersboda. Det är mycket lättare att applicera sånt på Ersboda sånt som 

vi inte förstår eller har kunskap av, sen om man gör det behöver det inte grunda sig 

på att man är rasist eller så. 

De intervjuade anser att det är synd att bilden av Ersboda ska behöva påverkas av 

invånarnas etnicitet. Anna betonade i intervjun att Ersboda inte märker ut sig som ett 

“värre” området än något annat område i Umeå och att folk pratar om Ersboda som att 

det skulle vara ”värre” än vad det är. I det flesta av intervjuerna nämns medias roll som 

en bidragande faktor till områdets negativa bild. Ett flertal av de intervjuade nämnde i 

intervjuerna att så fort det händer något på Ersboda så får det ett stort fokus i Umeås 

media. Händer det i stället något på Teg, Haga eller Tomtebo i Umeå så får det inte alls 

samma uppmärksamhet i tidningarna. Enligt de intervjuade spelar fördomar och media 

en stor roll för att den negativa bilden av Ersboda fortfarande existerar. Johanna 

berättade följande i intervjun: 

Det finns mycket fördomar om hur det är här, det är fruktansvärt tragiskt. Vi hade en 

incident på skolan där det uppstod ett bråk mellan två pojkar, den ena pojken fick tag 

i en kniv i personalrummet och hotade att skära sig själv. Media fick nys om detta och 

rubriken i tidningen blev knivbråk på xxx-skolan. Jag ringde upp journalisten och som 

inte tyckte att det var något fel med det som dom skrev, trots att det inte var 

sanningen. Dessa rubriker bidrar att bilden hela tiden fortsätter finnas. 

Anna berättade i intervjun att de dock försökt få media att ändra den bild som framställs 

och berättade följande i intervjun: 

Jag sitter och tänker på det här med media, vi hade en gång nu minns jag inte hur det 

gick till men det kom journalister som vi hade samverkan med som var här under en 

tid och gjorde en artikelserie om ungdomar, de var väl det som varit positivt. Dock så 

är de alltid för snabba med kommentarer fortfarande, dock tycker vi att det återgått 

till de här med att skriva negativa saker så fort det händer något. Vi gjorde i alla fall 

ett försök att ändra det som skrivs om Ersboda. 

Ersbodas negativa rykte sträcker sig inte enbart inom Umeå. I intervjun berättade Sara 

även att Ersboda nämnts i programmet Efterlyst under 2000-talet, vilket även påverkat 

bilden av Ersboda. Sara berättade att hon under sin uppväxt brukade besöka Stockholm  

och när hon nämnde att hon bodde på Ersboda i Umeå så var det ett flertal i Stockholm 

som reagerade på att hon bodde på Ersboda. 
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6. ANALYS  
 

 

Följande avsnitt kommer att analysera resultatet av det empiriska materialet med hjälp 

av forskning och vald teori. Analysen syftar till att försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar. Analysen utgår från fyra olika teman; Bilden av Ersboda växer fram, 

Stigmatisering av bostadsområdet Ersboda, Storstädernas problembild och media och 

Etablerade och outsider. 

 

6.1 Bilden av Ersboda växer fram 

Det empiriska materialet visade att bostadsområdet Ersboda redan under etableringen 

fick stämpeln som ett “oattraktivt” område. Ersboda var på slutet av 1980-talet ett av de 

få helt nybyggda områdena i Umeå. Ersboda var ett av de få bostadsområdena i Umeå 

under 1990-talet där det fanns lediga lägenheter, vilket i kombination med den ökade 

flyktingvågen innebar att många av dessa flyktingar kom att flytta till Östra Ersboda. Det 

empiriska materialet visade att områdets rykte påverkades av inflyttningen av 

utlandsfödda under 1990-talet. En del av de intervjuade uppgav i intervjuerna att 

konsekvenserna av detta blev att svenskfödda valde bort Ersboda som bostadsområde. 

Intervjupersonerna riktar därmed fokus på svenskföddas flyttningsmönster och 

boendeval snarare än de utlandsföddas flyttningsmönster (jmf. Andersson 2008:121-

122). Ovanstående resonemang går möjligtvis att koppla till Bråmås (2004:7) 

tankegång, där den etniska boendesegregation i Sverige snarare handlar om att infödda 

svenskar väljer att bosätta sig åtskilt från andra etniska grupper. Intervjupersonerna 

beskrev i intervjuerna att “svenskfödda” möjligen valde bort Ersboda som 

bostadsområde pga. att det var något “främmande”. Bostadsområdet får möjligtvis, likt 

andra bostadsområden med relativt hög andel utlandsfödda utstå stigmatisering utifrån 

fördomar och okunskap (jmf. Alinia 2006:65, Molina 2008:77). Det skapas möjligtvis ett 

förhållande av ”vi” och ”dom” eller ”etablerade” och ”outsiders”, där utomstående 

stigmatiserar Ersboda som bostadsområde (jmf. Elias och Scotson 2010:28).   

 

Under 1990-talet skedde det möjligtvis en avcivilisering och demonisering av 

bostadsområdet Ersboda. När bostadsområdet etablerades byggdes det i området en 
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rad olika samhällsfunktioner som bank, livsmedelsbutik och postkontor etc. I slutet av 

1990-talet skedde det dock en förändring när en rad olika samhällsfunktioner försvann. 

Det ledde till det var svårare att klara det vardagliga livet på Ersboda, framförallt för 

boende på Östra Ersboda. Detta går möjligtvis att koppla till Wacquants (2006:29-32, 

2004:13-14,22-23) resonemang kring avcivilisering, vilket innebär att områden 

bortprioriteras. Likt Wacquants resonemang visade det empiriska materialet vissa 

tendenser på ”bortprioriteringar”. En del av de intervjuade poängterade att 

bostadsområdet till viss del bortprioriterats när det gäller exempelvis satsning på 

belysning i området för att öka tryggheten i bostadsområdet. Dock poängterade de 

verksamma att det finns en god samverkan mellan Ersbodas aktörer och föreningar som 

tillsammans satsar på att skapa en god boendemiljö.   

 

Bostadsområdets avcivilisering följs möjligen av en demonisering av bostadsområdet, 

vilket innebär att utomstående tillskriver bostadsområdet och dess boende negativa 

föreställningar exempelvis som att området är kriminellt eller ”främmande” 

 (Wacquant 2006:29-32, 2004:13-14,22-23). Det empiriska materialet visade 

exempelvis att områdets oroligheter och stök under 1990-talet möjligtvis påverkade 

bostadsområdets rykte ytterligare. Ersbodas oroligheter under 1990-talet är inget unikt 

i sig, utan det empiriska materialet visade liknande tendenser i andra bostadsområden i 

Umeå under vissa perioder. Skillnaden mellan Ersboda och andra bostadsområden är att 

Ersbodas oroligheter fått symbolisera området än idag, trots att oroligheterna minskat 

på Ersboda. Det sker möjligen en demonisering av Ersboda under 1990-talet och där 

området anses som kriminellt och farligt. Detta kan även liknas med Ericsson, Molina 

och Ristilammis (2002:18) analys av stigmatiseringen av Rinkeby och Tensta. I Rinkeby 

och Tensta, likt Ersboda, riktas stigmatiseringen mot områdets kriminalitet och 

etnicitet. Det empiriska materialet visade att bostadsområdet Ersboda möjligen inte kan 

likställas med områden som Tensta eller Rinkeby. Bostadsområdet Ersboda har 

möjligen kommit att sättas i samma kontext som ”problemområden” i Sverige, vilket 

möjligen har medfört att Ersboda tilldelats en outsiderrroll och fått stämpeln som ett 

”problemområde” från omgivningen.  
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6.2 Stigmatisering av bostadsområdet Ersboda 

Resultatet från det empiriska materialet visade att Ersbodas negativa rykte uttrycker sig 

på flera olika sätt. En av de intervjuade uppgav i intervjun att ungdomar fått symbolisera 

områdets oroligheter och bråk. Bilden av Ersboda som ett “sämre” område har möjligen 

påverkats av en “klick” ungdomar som velat göra området till orten. Ersbodas ”klick” av 

ungdomar som både finns idag och som funnits genom tiderna har möjligen fått 

symbolisera bostadsområdet. Stigmatiseringen av Ersboda uttrycker sig möjligen, likt 

Elias och Scotson, där en minoritet av områdets “värsta” del får symbolisera bilden av 

hela Ersboda och dess invånare (Elias & Scotson 2010:34). Bilden av att Ersboda 

möjligen skulle vara ett “sämre” område leder möjligen till en viss skamkänsla bland de 

boende och verksamma i bostadsområdet. Det empiriska materialet visade att de 

intervjuade upplevde vissa tendenser av “skamkänsla”. Det uttryckte sig på flera olika 

sätt bland de boende och verksamma i området exempelvis att de undvek att berätta 

vart de arbetade för att undvika dömande och obekväma frågor från utomstående som 

exempelvis “Hur är det att arbeta på Ersboda, kämpigt? “. Ovanstående resonemang går 

möjligtvis att koppla till Elias och Scotsons tankegångar kring att hela gruppen får utstå 

en stigmatisering och där gruppen införlivar en identitet av skam (Elias och Scotson 

2010:32, 39-40, jmf. Wacquant 2007:68).   

 

Det empiriska materialet visade även att det möjligtvis inte enbart är det boende och 

verksamma som påverkas av stigmatiseringen av bostadsområdet. Stigmatiseringen 

ingriper även Ersbodas skolor och förskolor. Det uttrycker sig genom att föräldrar väljer 

att sätta sina barn i andra kommunala skolor i Umeå som exempelvis Hagaskolan eller 

privatskolor som Minerva eller Prolympia. De intervjuade uppgav att skolorna på 

Ersboda möjligtvis fått ett ”dåligt” rykte, men anser att skolorna inte skiljer sig från 

andra skolor i Umeå. Skolornas negativa rykte kan möjligtvis kopplas ihop med 

bostadsområdets stigmatisering. Ovanstående resonemang går möjligen att koppla till 

Wacquants (2007:68) begrepp territoriell stigmatisering, vilket innebär att 

bostadsområden stigmatiseras och tillskrivs negativa föreställningar som i sin tur 

påverkar hela området.  
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Det empiriska materialet visade en delad bild av Ersboda. Det empiriska materialet 

visade att det möjligen finns en viss statushiearki mellan delomårdena Västra och Östra 

Ersboda. En del av de intervjuade ansåg Västra Ersboda som det “finare” området och 

som ett familjärt område med radhus och små trädgårdar. Medan Östra Ersboda ansågs 

som det “stökigare” och “svagare” området där bebyggelsen främst består av 

lägenhetshus i form av hyresrätter. De boende och verksamma berättade exempelvis att 

det finns föräldrar som väljer att sätta sina barn i förskolor och skolor på Västra Ersboda 

trots att det bor på Östra Ersboda. Den andra delen av de intervjuade uppgav snarare att 

det inte var någon större skillnad mellan de två delområdena. Det empiriska materialet 

visade att det snarare är de utomstående dvs. boende i andra delar av Umeå som har 

bilden att Västra Ersboda skulle vara “bättre” än Östra Ersboda. Bilden av att Västra 

Ersboda skulle vara “ bättre” anser en del av de intervjuade funnits med enda sen 

bostadsområdets etablering. Dock anser de intervjuade att bilden att Västra Ersboda 

skulle vara “ bättre” inte är lika stark idag och att det håller på ske en viss förändring. 

 

6.3 Storstädernas problembild och media 

Utifrån ovanstående analys går det att ifrågasätta den negativa bild som finns av 

bostadsomårdet Ersboda. De intervjuade verksamma och boende i bostadsområdet 

menar att det är en missvisande bild som framställs av bostadsområdet Ersboda. Frågan 

man kan ställa sig är varför bilden av Ersboda som ett ”sämre” och ”problemområde” 

fortfarande upprätthålls trots att Ersboda inte skiljer sig avsevärt från andra 

bostadsområden i Umeå? Resultatet visade på två bidragande faktorer till områdets 

negativa bild; etnisk boendesegregation och medias roll. 

 

En bidragande orsak till varför Ersboda tillskrivs som ett ”problemområde”, kan 

möjligen bero på att det i området bor en relativt stor andel invånare med utländsk 

bakgrund i jämförelse med andra bostadsområden i Umeå. De intervjuade anser att det 

är synd att bilden av Ersboda ska behöva påverkas negativt av invånarnas etnicitet och 

poängterar att bilden som finns av Ersboda till stor del bygger på okunskap och 

fördomar kring de ”främmande”. Bilden av att bostadsområdet exempelvis skulle vara 

stökigt och kriminellt anser de verksamma och boende vara felaktigt och har själva inte 

upplevt något av det som sägs om Ersboda utifrån. Den negativa bilden av Ersboda kan 
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möjligtvis kopplas till Molinas resonemang kring “problemområden”. Enligt Molina 

(2008:79) utgör inte bostadsområden med en stor andel utlandsfödda några 

utmärkande särdrag som gör dessa bostadsområden till ”problemområden”. Det 

handlar snarare enligt Molina om hur dessa bostadsområden framställs, vilket i sintur 

skapat föreställningar om dessa bostadsområden som hotfulla och farliga (Molina 

2008:79). Den stigmatiserade bild som finns av bostadsområdet Ersboda kan därmed 

bero på hur media och samhället diskuterat kring “problemområden” med en hög andel 

utlandsfödda. Bilden av Ersboda som ett “problemområde” kan möjligen förklaras av 

hur andra svenskglesa bostadsområden framställts i media och i den samhälleliga 

diskursen. Enligt Bråmå (2004:20) har storstädernas problembild kommit att 

applicerats på mindre städers bostadsområden, vilket skapat fördomar och rykten om 

dessa bostadsområden. 

 

Den andra bidragande faktorn till att Ersboda möjligtvis kommit att stigmatiseras är den 

mediala rapporteringen om området. I det empiriska materialet framkom det att 

Ersbodas ”värsta” sidor ofta lyfts i media. Ovanstående resonemang kring media och 

Ersboda går möjligtvis att koppla till Elias och Scotsons resonemang. I Winston Parva 

var skvaller en betydande del av stigmatiseringsprocessen, vilket möjligtvis går att likna 

med medias roll idag (Elias & Scotson 2010:39-40). Detta bidrar möjligtvis till att 

Ersbodas negativa rykte upprätthålls genom medias bevakning och skriverier. Det 

empiriska materialet visade att de verksamma på Ersboda försökt få media att lyfta 

Ersboda i ett mer positivt sammanhang, men intresset från media har varit svalt. De 

verksamma uppgav i intervjuerna att media har en avgörande roll för hur Ersboda 

framställs och anser att positiva nyheter om bostadsområdet möjligtvis skulle kunna 

skapa en mer rättvis bild av bostadsområdet. 

 

6.4 Etablerade och outsiders 

Resultatet från det empiriska materialet visade att bostadsområdet Ersboda 

stigmatiseras av utomstånde. Det empirska materialet visade att trots att 

bostadsområdet Ersboda har förändrats sedan etablering, har bostadsområdet alltid 

dragit med ett rykte att vara det ”sämre” området i Umeå. Det går dock fråga sig varför?  
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Orsaken till att bostadsområdet Ersboda har ett ”sämre” rykte kan möjligen bero på 

omgivningens fördomar kring etnicitet och medias negativa skriverier om 

bostadsområdet, vilket poängterades i föregående stycke. Dessa orsaker kan möjligen 

förklaras av ett maktförhållande mellan de etablerade och outsider likt Elias och Scotson 

resonemang. Medias skriverer eller fördomar kring etnicitet är inte den avgörande 

orsaken utan det beror även på att de etablerade har större maktmedel att tillskriva 

outsiders, eftersom de är underordnade i makthierakin. Den bakomligande orsaken kan 

möjligen antas finnas i maktskillnaden mellan de etablerade dvs. utomstånde och 

outsiders dvs. boende och verksamma på Ersboda. Stigmatiseringen på Ersboda beror 

därmed inte på antalet problem som finns i bostadsområdet, utan snarare att det har 

etablerats ett maktförhållande mellan ”vi” och ”dom”.  

 

Likt Elias och Scotson (2010:33-34) uppkommer stigmatiseringen ur maktskillnaden 

mellan de etablerade och outsiders. Enligt Elias och Scotson (2010:33-34) kan en grupp 

effektivt stigmatisera andra grupper när en grupp har en etablerad maktposition, vilket 

den stigmatiserade outsidergruppen är utesluten ifrån. I fallet med Ersboda går det dock 

inte uttala sig vilket specifikt ”egenskap” som gör att outsiders utesluts och att det bildas 

ett förhållande mellan ”vi” och ”dem”. Det är dock samspelet mellan de som 

stigmatiserar och de som blir stigmatiserade som är det intressanta i sammanhanget. 

Det empirska materialet visade exempelvis att boende och verksamma på Ersboda både 

förvarar och erkänner den stigmatisering som sker av bostadsområdet. De försvarar sitt 

bostadsområde och motsätter sig den bild som finns av bostadsområdet Ersboda. I det 

empirska materialet framkom det snarare att Ersboda är ett lugnt område och att andra 

bostadsområden i Umeå inte får samma negativa uppmärksamhet som Ersboda. De 

verksamma och boende erkänner dock att bostadsområdet kommit att nedvärderas och 

stigmatiseras tillföljd av de stereotypa föreställningar utomstående har av 

bostadsområden med en högre andel utlandsfödda. Dessa negativa föreställningar från 

utomstånde leder möjligen till att boende och verksamma upplever en tilldelad 

outsiderroll. Det empiriska materialet visade att boende och verksamma möjligen ville 

undvika en social stigma från omgivningen när det exempelvis undanhöll att de 

arbetade på Ersboda. Det leder möjligen också att boende och verksamma sätter sig 

själva i ett utanförskap, vilket påverkar att stigmatiseringen möjligen upprätthålls. Det 

innebär att outsidergruppen dvs. boende på Ersboda får det svårt att bryta den negativa 
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bild av bostadsområdet som framställts av både media och omgivningen. Anledning till 

varför Ersboda som bostadsområde fortfarande stigmatiseras kan därmed möjligitvis 

vara att boende och verksamma Ersboda inte har tillräckligt med maktmedel att lyfta 

fram bostadsområdets postiva aspekter i diskussionen.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS   
 

 

Följande avsnitt syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar samt att diskutera och 

reflektera över studiens resultat. 

 

7.1 Slutsatser 

Utifrån analysen går det möjligen att dra vissa slutsatser kring stigmatiseringen av 

bostadsområdet Ersboda. Studiens fokus har varit att skapa en förståelse för 

stigmatiseringen av Ersboda, där fokus har varit att förstå när, hur och varför 

stigmatiseringen sker. Studiens resultat bygger på intervjuer med boende och 

verksamma på Ersboda.   

 

Analysen visade att Ersbodas negativa rykte och stigmatiseringsprocess har sin början 

redan under områdets etablering. Analysen visade på två bidragande faktorer till att 

området kommit att stigmatiseras. Den ena faktorn är att det sker en relativt stor 

inflyttning av utlandsfödda under 1990-talet. Den andra faktorn bygger på 

bostadsområdets oroligheter under samma tidsperiod. Analysen visade att det skedde 

en viss demonisering, vilket innebär att utomstående skapade föreställningar om 

bostadsområdet och dess invånare. Föreställningar som exempelvis att området skulle 

vara kriminellt eller farligt. Den negativa bild som finns av bostadsområdet Ersboda 

idag och som funnits genom åren anser de verksamma och boende inte stämma överens 

med deras sociala verklighet. Bilden av Ersboda bygger möjligen på fördomar och 

okunskap, där områdets ”värsta” del får symbolisera hela bostadsområdet. 

Stigmatiseringen av bostadsområdet leder möjligtvis till att Ersbodas invånare och 

verksamma upplever en viss ” skamkänsla”. De verksamma och boende berättade 

exempelvis att de undvek att berätta vart de bor eller arbetade för att undvika dömande 

och obekväma frågor från utomstående. Stigmatiseringen angriper inte enbart boende 

och verksamma på Ersboda, utan det sker en territoriell stigmatisering där områdets 

skolor och förskolor även påverkas. De verksamma poängterade i intervjuerna att 

skolorna möjligtvis fått ett negativt rykte, trots att skolorna på Ersboda inte skiljer sig 

märkbart från andra skolor i Umeå. 
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Bostadsområdets stigmatisering har möjligtvis påverkats av hur storstädernas 

”svenskglesa” förorter framställts i media och i den samhälleliga diskursen. I fallet 

Ersboda appliceras möjligtvis storstädernas problembild på bostadsområdet, vilket 

möjligen bidrar till att det skapas rykten och fördomar om bostadsområdet. Analysen 

visar även att media kommit att spela en avgörande roll för Ersbodas negativa rykte. 

Medias rapporteringar och skriverier kan möjligen bidra till att stigmatiseringen av 

bostadsområdet Ersboda upprätthålls. I analysen visade det sig att media ofta kommit 

att lyfta fram Ersbodas ”negativa” sidor istället för att lyfta det positiva. Orsaken till att 

Ersboda nedvärderas beror möjligen inte enbart på fördomar omgivningen har av 

bostadsområden med högre andel utlandsfödda eller medias negativa skriverier, även 

om de kan vara påverkande(bidragande) faktor. Den bakomliggande faktorn kan 

nämligen bero på ett maktförhållande mellan etablerade dvs. utomstående och 

outsiders dvs. boende och verksamma på Ersboda. Det innebär att stigmatiseringen och 

de negativa föreställningarna om Ersboda orsakas av en maktskillnad mellan de två 

grupperna. Stigmatiseringen på Ersboda beror därmed inte på antalet problem som 

finns i bostadsområdet, utan snarare utifrån att det har etablerats ett maktförhållande 

mellan ”vi” och ”dom” och där de boende saknar maktmedel att bryta den stigmatisering 

som sker. 

 

7.2 Diskussion 

I uppsatsen har slutsatser dragits kring hur och varför stigmatiseringen sker på Ersboda 

samt hur bilden av Ersboda kommit att konstruerats. Likt tidigare forskning har 

bostadsområden med en relativt stor del utlandsfödda i jämförelse med andra 

bostadsområden kommit att stigmatiserats. Resultatet i denna uppsats blir dock svårt 

att generalisera till andra bostadsområden i Sverige, eftersom studien endast studerat 

bostadsområdet Ersboda utifrån de boende och verksammas perspektiv. Eftersom 

studien enbart bygger på ett fåtal intervjuer bidrar det att studiens resultat är svårt att 

generalisera till hela populationen på Ersboda. Studien kan dock ge en indikation på hur 

och varför stigmatiseringen sker och att den tidigare forskningen och vald teori möjligen 

kan bekräftas i fallet med Ersboda. Studien visar att Ersbodas rykte som bostadsområde 

har upprätthållits genom exempelvis media, fördomar och ryktesspridning från 

utomstående. Problematiken kring stigmatiseringen av bostadsområdet Ersboda 
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handlar möjligen om att försöka bryta den negativa bild som finns av bostadsområdet 

Ersboda och istället försöka lyfta fram bostadsområdets goda kvalitéer. Denna uppsats 

kan bidra till att ge en mer nyanserad bild av Ersboda. 

 

Resultatet från studien kan dock kritiseras utifrån flera olika aspekter. Den första 

aspekten bygger på valet av intervjupersoner. Eftersom studien bygger på ett fåtal 

intervjuer spelar valet av intervjupersoner en avgörande roll för studiens resultat. 

Studien har exempelvis representanter från olika skolor i området, vilket möjligtvis 

ledde till att studien även fick ett viss fokus på skolornas stigmatisering. Resultat 

påverkades möjligtvis även av intervjuernas tjänsteroll eftersom den möjligen inte är 

helt objektiv. Hade studien istället intervjuat andra individer, skulle möjligen studiens 

resultat kunnat visa något annat exempelvis om intervjuer även hade gjorts med 

verksamma och boende i andra bostadsområden i Umeå. Det skulle möjligtvis bidra att 

olika perspektiv lyfts fram och som sedan kan ställas emot varandra. Det hade möjligtvis 

kunnat skapa en bredare förståelse för stigmatisering som sker av bostadsområdet 

Ersboda. Den andra aspekten som i efterhand kan kritiseras är utformningen av 

intervjuguiden. Vid bearbetning av resultatet insåg jag att intervjuguiden kunde ha 

bearbetats ytterligare, eftersom intervjudeltagarna ibland hade svårt att besvara vissa 

av de frågor som ställdes.  

 

Eftersom studien enbart bygger på ett fåtal intervjuer skulle vidare forskning inom 

ämnesvalet möjligtvis även kunna använda sig av annan metod som exempel en 

enkätstudie. Det skulle möjligen öka träffsäkerheten och validiteten för denna studie. 

Det hade även varit intressant att genomföra forskning på andra mindre städer, 

eftersom den forskning som bedrivits ofta kommit att fokusera på storstädernas 

förorter. Det hade därför varit intressant att studera ett liknande bostadsområde i 

annan mindre stad, för att undersöka om det finns liknande tendenser kring 

stigmatisering likt fallet Ersboda. I studiens resultat framkom det även att Ersbodas 

skolor och förskolor påverkades av bostadsområdets stigmatisering. Det skulle därför 

vara intressant att utifrån ett organisationsperspektiv forska vidare hur olika 

stigmatiserade bostadsområdens organisationer som exempelvis föreningar påverkas?  
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9. BILAGOR 
 

 

9.1 Statistik över Ersboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Statistik från 2014. Källa: Umeå Kommun  
2 Statistik från 2002. Källa: Eriksson, Katarina (2007). ”Spelar adressen någon roll? – En studie av 
områdeseffekter på medborgares politiska deltagande.  
3 Statistik från 2014. Källa: Valmyndigheten. Hämtat från: 
http://www.val.se/val/val2014/statistik/index.html 

 

Västra 

Ersboda 
Östra 

Ersboda 
Hela 

Ersboda 

Umeå 

Befolkning1 4 486 3 326 7 812 120 777 

Andel utlandsfödda1 17,50 % 27,30 % 21,70 % 10,4 % 

Andel ej förvärvsarbetande (20-

64 år) 1 
26 % 37 % 30 % 24 % 

Medelinkomst (tkr)2 220,6 198,0 - 257,5 

Andel hushåll med socialbidrag2 10,5% 21,3% -  

Bostäder totalt1 2 164 1 504 3 668 - 

Andel äganderätt1 15 % 5 % 11 % - 

Andel hyresrätt1 33 % 48 % 39 % - 

Andel bostadsrätt1 52 % 47 % 50 % - 

Valdeltagande riksdag3 84,5 % 82,2 % 83,6 % 88,7% 

Figur. Redovisning av statistik för Västra respektive Östra Ersboda i förhållande till hela Ersboda och Umeå kommun. 
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9.2 Missivbrev  

Hej!  

Jag heter Linnéa Norberg och läser sista terminen på Sociologiprogrammet vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Håller för tillfället på att skriva mitt examensarbete med fokus 

på boendesegregation och stigmatisering. Uppsatsens syfte är skapa en förståelse för 

stigmatiseringen av bostadsområdet Ersboda i Umeå. Uppsatsen syftar vidare att 

specifikt undersöka Ersboda och hur verksamma inom bostadsområdet samt boende 

upplever sitt bostadsområde Ersboda. 

 

Vill börja med att tacka för din medverkan i studien, med din kunskap och erfarenhet 

blir min studie möjlig att genomföra. Intervjun innehåller ett flertal frågor och förväntas 

ta cirka 45 minuter. Varje intervju kommer att spelas in digitalt om du som 

intervjuperson ger ditt godkännande. Syftet med att spela in intervjun är för att förenkla 

hanteringen av det insamlade materialet. Intervjun tar hänsyn till vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer, det innebär att alla medverkade intervjupersoner kommer 

att vara anonyma. Din medverkan är frivillig och du som intervjuperson har även rätt att 

avbryta din medverkan när som helst. Det insamlade materialet från intervjuerna 

kommer enbart att användas för forskningsändamål. Du som intervjuperson kommer att 

kunna ta del av intervjumaterialet om det så önskas. 

 

 

Om du har några funderingar eller frågor kontakta mig gärna på mejladressen; 

xxx@hotmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Norberg  
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9.3 Intervjuguide till boende inom bostadsområdet Ersboda. 

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Sysselsättning? (Studerar, arbetar, pensionär, arbetslös etc.) 

 

Tema 2: Hur det är att bo på Ersboda 

4. Var på Ersboda bor du? (Östra eller Västra Ersboda) 

5. Hur ser din boendesituation ut?  

6. Hur kommer det sig att du valt att bosätta dig på Ersboda?  

7. Hur länge har du bott på Ersboda? 

8. Har området förändrats sen du flyttade till Ersboda? (På vilket sätt?) 

9. I vilka områden på Ersboda vistas du på? 

10. Är du involverade i någon förening på Ersboda? Kyrkan, idrottsförening 

exempelvis? 

 

Tema 3: Bilden av Ersboda 

11. Hur upplever du ditt bostadsområde? 

12. Hur upplevde du Ersboda innan flyttade dit?  

13. Trivs du på Ersboda? 

14. Vilka för och nackdelar anser du det finns med att bo på Ersboda? 

15. Upplever du att det finns några problem på Ersboda?  

16. Upplever du någon skillnad på Västra och Östra Ersboda som område? 

17. Vilken bild tror andra har av Ersboda respektive Västra och Östra?  (Exempelvis 

media, boende i andra områden osv.). 

18. Vad tror du den bilden av Ersboda grundar sig på? 

19. Hur påverkar bilden av Ersboda dig? 

 

 

 

 



  

 
 

50 

 

9.4 Intervjuguide till verksamma personer på Ersboda  

 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Sysselsättning? (Studerar, arbetar, arbetslös, pensionär etc.) 

4. Var i Umeå bor du?  

 

Tema 2: Hur det är att arbeta på Ersboda 

5. Hur länge har du arbetat på Ersboda? 

6. Hur kommer det sig att du började arbeta på Ersboda? 

7. Har området förändrats sen du började arbeta på Ersboda? (På vilket sätt?) 

8. Vilka områden på Ersboda vistats du på? 

 

Tema 3: Bilden av Ersboda 

9. Hur upplever du Ersboda som område? 

10. Vad tror du din bild av Ersboda bygger på, t ex erfarenhet, berättelser från 

vänner & bekanta, medias bild? 

11. Upplever du att det finns några problem på Ersboda?  

12.  Har det gjorts några insatser på Ersboda? (Förebyggande? Miljön? 

Trygghetsskapande?) 

13. Upplever du någon skillnad på Västra och Östra Ersboda som område? 

14. Vilken bild tror andra har av Ersboda? (Exempelvis media, bekanta, boende i 

andra områden osv.). 

15. Vad tror du den bilden av Ersboda grundar sig på? 

16. Skulle du kunna själv kunna tänka dig bo i Ersboda? (Västra eller Östra Ersboda) 

17. Hur upplever du Ersboda som bostadsområde i relation till ditt eget 

bostadsområde? 
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