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Sammanfattning 
 

Undersökningen är en kvalitativ studie där intervjuer kommer göras för att jag som 

forskare ska kunna befinna mig i den sociala miljön som analyseras. Studien syftar till 

att granska hur utlandsfödda föräldrar påverkar andra generationens invandrares val av 

bostadsform och bostadsområde samt vilka skillnader det finns mellan inlandsfödda och 

utlandsfödda föräldrar. Samt hur etnicitet påverkar unga vuxnas val av bostadsform och 

bostadsområde och vilken betydelse andra generationens invandrares inställning till 

boendesegregerade områden i framtiden har. För att utföra arbetet har en fallstudie 

använts. Anledningen till att en fallstudie har använts är för att arbetet ska utföras under 

en tidsbegränsad period. I studien ligger fokus på bostadsområdena Sätra och Vivalla, 

det dessa två områden har gemensamt är att de är segregerade på olika sätt och är 

miljonprogramsområden. Datainsamlingen bestod av tio personer, fem kvinnor och fem 

män. I studien tas intervjupersonernas erfarenheter, tankar och upplevelser med och 

metoden går ut på att ställa bestämd frågor och sedan har intervjupersonerna fått prata 

utifrån sig själva och hur de själva upplever ämnet. Urvalet är strategiskt, det 

intervjupersonerna har gemensamt är att de själva är födda i Sverige och har 

utlandsfödda föräldrar från olika länder samt bor i segregerade områden. Det 

förekommer mycket fördomar av media och människor utifrån på grund av 

segregationen och utsattheten som råder i områdena. Resultatet visar fem kvinnor och 

fem mäns egna erfarenheter, upplevelser och tankar av att bo i bostadsområdena och att 

ha utlandsfödda föräldrar, hur det har påverkat dem och hur de ser på den etniska 

boendesegregationen.  

 

Nyckelord: Segregation, boendesegregation, etnisk boendesegregation, etnicitet, 

bostadsområde, andra generationens invandrare.  
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Abstract 

 
The study is a qualitative study that aims to examine how foreign-born parents affect 

second-generation immigrants choice of form of housing and residential areas and what 

differences there are between Swedish native-born and foreign-born parents. The study 

also examines how ethnicity affects young adults' choice of housing and residential area 

and the importance of second-generation immigrants attitudes towards segregated areas 

in the future have. The study focuses on the residential neighbourhoods of Sätra located 

in Gävle and Vivalla located in Örebro. Both neighbourhoods are million program areas 

but in different ways. The data collection consisted of ten people, five women and five 

men. The method asked specific questions and then interviewees spoke about 

themselves and how they perceive housing segregation. The selection has been made 

strategically thus the people that have been interviewed are born in Sweden and have 

parents that are born abroad. Also all of the interviewed individuals live in segregated 

areas. There is a lot of prejudice in the media and the public about segregation and the 

vulnerability of segregated areas. The results shows five women and five men’s own 

experiences and thoughts about living in segregated residential areas, having foreign-

born parents, how both have affected them and their views of ethnic segregation. 

 

Keywords: Segregation, housing segregation, immigrant enclaves, ethnicity, residential 

area, second generation immigrants. 
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1. Inledning 

 
Segregation är ett viktigt ämne i vardagen. I allmänhet innebär Segregation att 

människor inte integreras med varandra. Det handlar om skillnader, segregation 

bekräftar och upprättar hierarkiska skillnader mellan olika grupper. Det kan vara över- 

och underlägen, upphöjda och stigmatiserade. Segregation skapar även utanförskap och 

skillnader bland människor samt bekräftar rangordning mellan människor.  

 

Segregationen i städerna bör inte bli för stor då det finns risker med det. Riskerna blir 

att en grupp avskiljs från samhället och den gruppen är mer benägen till att bli kriminell 

eftersom de ofta blir utsatta för stigmatiseringsprocesser (Magnusson Turner, 2008).  

  

Under 1960-talet rådde en bostadsbrist i Sverige och i samband med det startades det 

som idag kallas för miljonprogrammet. Syftet med miljonprogrammet som pågick 

mellan åren 1965 och 1974, var att bygga bostäder för att få bukt med bostadsbristen 

som fanns tidigare (Boverket, 2014). 

 

Både Sätra och Vivalla som detta examensarbete handlar om är 

miljonprogramsområden. De områden som omfattades av miljonprogrammet blev med 

tiden så kallade problemområden. Ett bra exempel på detta är Vivalla som till en början 

nästan bara bestod av etniskt svenskar men detta ändrades med tiden och nu består 

majoriteten av invandrare. På senare år har det gått över från att bara vara ett segregerat 

till att bli ett problemområde. Några bakomliggande orsaker var att områdena 

överrepresenterades av arbetslösa, låginkomsttagare samt individer födda i andra länder. 

Det ledde i sin tur till boendesegregation i Sverige. Detta har haft en stor påverkan på 

den förändring som har skett i de svenska storstäderna och boendesegregationen medför 

flera olika typer av konsekvenser, det kan vara sociala, ekonomiska och kulturella 

konsekvenser. Denna typ av segregation skapar skillnader gällande behov och resurser i 

vissa områden och det hävdas även att segregationsproblemen är värre i storstäderna än 

i små och medelstora städer. Människor av samma typ koncentreras ofta till 

bostadsområden där de dominerar ett helt bostadsområde eller delar ett område eller en 

hel stad (Andersson, Bengtsson, Myrberg, 2016). 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur utlandsfödda föräldrar påverkar andra 

generationens invandrares val av bostadsform och bostadsområde samt vilka 

skillnaderna mellan inlands födda och utlandsfödda föräldrar är. Även hur etnicitet 

påverkar val av bostadsform och bostadsområde och vilken betydelse andra 

generationens invandrares inställning till boendesegregerade områden i framtiden har. 

Segregation är ett viktigt ämne idag eftersom det förekommer i nästan alla länder och 

städer och ökar med tiden. Om det fortsätter i den här takten så kommer segregationen 

inte minska utan tvärtom så kommer den att öka och bli mer påtaglig än vad den redan 

är. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
Nedanstående frågor skall besvaras:  

 

• Vilka är de allmänna skillnaderna mellan inlandsfödda och utlandsfödda 

föräldrar? 

• Varför finns det skillnader mellan att ha inrikes födda föräldrar och utrikes 

födda föräldrar vid val av bostadsform och bostadsområde?  

• Vilka effekter har etnicitet på val av bostadsform och bostadsområde? 

• Vilken betydelse har andra generationens invandrares inställning till 

boendesegregerade områden i framtiden?  

 

1.4 Disposition 

 
Uppsatsen kommer inledas inlednings kapitel där syfte, frågeställning samt områdes 

beskrivning kommer att finnas med. Sedan kommer ett kapitel gällande tidigare 

forskning och efter det ett metodkapitel för att göra det klart för läsaren så tidigt som 

möjligt om hur jag har gått tillväga för att få fram de resultat som jag har fått. I 

metodavsnittet ges det en beskrivning av metodval, litteraturanskaffning, urval, 

genomförande, databearbetning och analys samt diskussion. Uppsatsen är indelad i 
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kapitel där varje kapitels innehåll beskrivs och sedan kommer resultaten och resterande 

innehåll självklart ingå för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren. Uppsatsen 

kommer att delas in i teman gällande segregation. Främst handlar den om 

boendesegregation men eftersom de andra delarna gällande segregation går ihop med 

varandra. Sedan utförs en analys där studieresultatet kopplas till tidigare forskning samt 

diskussion.  

 

1.5 Områdesbeskrivning 
 
I detta kapitel kommer en kort beskrivning om områdena Sätra och Vivalla. 

1.5.1 Sätra 
 

Sätra är en stadsdel i Gävle som ligger cirka 3 kilometer norr om Gävle centrum. 

Området byggdes främst under 1960 - 1970 talet i samband med miljonprogrammet. 

Tanken var att det skulle byggas en miljon bostäder på tio år i hela Sverige, det skulle 

alltså byggas så många bostäder som möjligt och kostnaderna skulle vara så låga som 

möjligt. Stadsdelen Sätra kompletterades mellan åren 1980 - 1990 och fler bostäder 

byggdes. I området bor cirka 10000 invånare. Bostadsområdet består av höghus, radhus 

och villor, det finns en del i området som består av studentbostäder (se figur 1). Sätra är 

alltså ett diversifierat område med olika typer av boendeformer. I mitten av området 

finns ett centrum som består av ICA kvantum, affärer och samhällsservice (Gavle, 

2015). 

 

Sätra är ett segregerat område, med segregerat bostadsområde menas rumsligt 

åtskiljande av befolkningsgrupper men det är inte utsatt så som Vivalla är (Hugosson 

och Maandi, 2008). 
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Figur 1: Lägenheter i Sätra. 

 
Figur 2: Områdesbeskrivning, Sätra. 

1.5.2 Vivalla 
 

Vivalla är ett område i utkanten av Örebro. Bostadsområdet byggdes mellan åren 1960 - 

1970 och är ett miljonprogramsområde men antalet människor som bor i området är 

färre. I Vivalla bor det cirka 7000 invånare. Bostadsområdet ägs av Örebrobostäder och 

består av tvåvåningshus (se figur 3). Det finns även ett höghus som byggdes senare än 

den övriga bebyggelsen. Det finns även radhus där storleken varierar. I området finns ett 

centrum där det finns vårdcentral, butiker och närpolis och en skola finns från 

förskoleklass till nionde klass (orebro bostader, u.å.). 
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Vivalla är ett segregerat samt utsatt område. Utsatta områden karaktäriseras av låg 

socioekonomisk status och områden som klassas som utsatta har en kriminell påverkan 

på lokalsamhället (Polisen, 2015). 

 
Figur 3: Bostäder i Vivalla. 

 
Figur 4: Områdesbeskrivning, Vivalla.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer tidigare forskning kring området segregation tas upp. Främst 

boendesegregation och etnisk boendesegregation.  
 

2.1 Segregation i allmänhet 

 
Ordet segregation betyder “det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper” 

(Nordström & Åslund, 2009, s.10). Med det menas att individer med liknande 

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

egenskaper (Nordström & Åslund, 2009). 

Segregation är ett aktuellt problem i det svenska samhället och förekommer i alla 

svenska städer (Andersson et al., 2016). Problemet har uppmärksammats mer och mer 

på senare tid då invandringen har ökat. Sverigedemokraterna som kom in i den svenska 

riksdagen år 2010 baserar sin politik på kraftigt minskad invandring och fick nästan 

fördubblat stöd i valet som ägde rum 2014 till 12,86 procent. Segregationen är oftast 

mer påtaglig i större städer där människor koncentreras och polariseras till vissa 

bostadsområden. Det innebär att ekonomiskt och socialt utsatta människor kan 

dominera ett bostadsområde eller större delar av ett stadsområde (Andersson et al., 

2016). 

 

Boendesegregationen är ett av de mest synliga exempel på skillnaderna mellan personer. 

Boendesegregation kan handla om inkomst, etnicitet och även andra skillnader. På det 

sättet har ämnet boendesegregation varit intressant för staten och statliga utredningar 

inriktade mot bostadspolitik och integration (Hugosson & Maandi, 2008). 
  
Hugosson & Maandi (2009) säger att segregationsforskningen vanligtvis är uppdelad i 

tre kategorier. Dessa tre kategorier är demografisk segregation, etnisk segregation och 

socioekonomisk segregation. Den demografiska segregationen innebär geografiska 

skillnader gällande ålder, kön och hushållstyper. Den etniska segregationen innebär 

skillnader i bosättningsmönster mellan personer med olika etniciteter och den 

socioekonomiska segregationen handlar om uppdelningen mellan människorna gällande 

till exempel inkomst, utbildning och arbetsmarknadsstatus (Hugosson & Maandi, 2008). 
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För segregationsforskare uppstår ofta problem kring gränsdragningar och definitioner 

som görs vid kategoriseringen av vad som är exempelvis italienare eller svenskar och 

vilka som är höginkomsttagare och vilka som är låginkomsttagare. För en person kanske 

en höginkomsttagare ses som en människa med medelinkomst. Enligt Hugosson & 

Maandi (2008) är definitionen av etnicitet svår att avgöra eftersom det aldrig definieras 

helt korrekt. Det står aldrig exakt vad etnicitet är människor har olika definitioner av 

begreppet etnicitet. En svenskfödd person som har föräldrar som är utlandsfödda kan 

ses som både svensk och invandrare så det är svårt att definiera korrekt. Detta är ett 

problem som bör uppmärksammas i alla studier som handlar om segregationsforskning 

då det ibland inte motiveras korrekt eller inte motiveras alls. Det är därför viktigt för att 

redogöra för sina definitioner och motivera sina definitioner så korrekt som möjligt. Ett 

bra exempel är att områden som till stor del domineras av etniska minoriteter där unga 

och låginkomsttagare oftast utgör den större delen av befolkningen och för befolkningen 

utifrån ser området ut att domineras av etniska minoriteter (Hugosson & Maandi, 2008). 

 

Invandrare är ett begrepp som nästan alltid kopplats till oenigheter, konflikter och 

motsättning. En person som är född i ett annat land men bor i Sverige kallas för 

invandrare men när en person slutar att vara invandrare är svårt att veta. Det finns ingen 

riktig “regel” på det. Det ingen riktigt vet är när en person går över till att bli “svensk” 

eller om invandrare är något en person förblir. Barn som har utlandsfödda föräldrar men 

själva är svenskfödda blir de svenskar eftersom de är födda i Sverige? Detta är en 

ständigt diskuterad fråga och även svårt att definiera (Hugosson & Maandi, 2008). 

 

På senare år har en ny dimension av begreppet invandrare kommit till. Det är första och 

andra generationens invandrare. Andra generationens invandrare är egentligen inte 

invandrare utan är barn till någon som har invandrat. I det sammanhanget kan begreppet 

utländsk bakgrund användas vilket syftar på utlandsfödda eller inrikes födda med en 

eller två utlandsfödda föräldrar. Det finns forskning som tydligt visar att det finns 

tydliga skillnader mellan infödda svenskar och olika grupper av den invandrade 

befolkningen (Magnusson Turner, 2008). 

 

I Sverige har boendesegregation blivit kopplat till utsatta områden, med utsatta områden 

menas områden som har låga sysselsättnings- och arbetslöshetsnivåer och låga 
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inkomstnivåer samt att området har kriminell påverkan på lokalsamhället (Polisen, 

2015). 

 

Miljonprogramsområden blivit allt mer kopplat till begreppet boendesegregation. 

Miljonprogramsområden är områden som visar en tydlig bild av den bosatta 

befolkningens etniska, socioekonomiska och demografiska karakteristika situation i 

området. Motsatsen till dessa områden är områden som domineras av ägandeformer och 

i sådana områden samt liknande områden är befolkningen mer homogen, främst ur 

etniskt och socioekonomiskt perspektiv. En självklar sak är att det aldrig bor 100 

procent fattiga eller 100 rika i ett område utan det finns alltid skillnader mellan 

befolkningen (Hugosson & Maandi, 2008). 

 

De som oftast bosätter sig i segregerade områden är i de flesta fall personer som har 

immigrerat till Sverige. En del av dessa personer har utbildning och bra jobb i sina 

hemländer men när de sedan flyttar tvingas de starta upp sina liv på nytt när det gäller 

boende, jobb och utbildning. Ibland kan det uppfattas som att när personer har det bra i 

sina hemländer har personerna det bra även när de flyttar till ett nytt land men så är inte 

fallet. I början tar många den första bostaden de får och det är vanligtvis i områden där 

människor väljer att inte bo i, alltså segregerade områden (Magnusson & Özüekren, 

2002). 
 

2.2 Etnisk boendesegregation 
 

I Sverige lever det idag individer med olika etniska bakgrunder och de bor ofta i 

åtskilda bostadsområden, arbetar på olika arbetsplatser och umgås med olika 

bekantskapskretsar. Det kan till exempel vara att en person som kommer från Finland 

bor i ett område där majoriteten av befolkningen kommer från norden medan en person 

som kommer från Irak bor i ett område där en stor del av befolkningen kommer från 

mellanöstern. Orsaken till att individer med olika etniska bakgrunder snabbt etablerades 

och växte i Sverige beror på att Sverige förr var i behov av arbetskraft. Människor flyr 

från sina hemländer på grund av svåra omständigheterna som finns i hemländerna. Det 

kan vara krig, politiska eller religiösa skäl och det har lett till att det bor människor med 
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olika bakgrund, nationaliteter, olika modersmål och traditioner. Sverige är idag ett 

mångkulturellt land (Nordström & Åslund, 2009).  

 

Det finns många teorier till varför boendesegregation uppstår. Ett exempel kan vara att 

olika individer och olika grupper kan ha olika krav och önskemål, barnfamiljer har 

andra krav och prioriteringar än singelhushåll och pensionärer. Men processen kan inte 

förklaras på ett enkelt sätt då det ofta finns flera orsaker som samverkar vid skapande av 

etnisk boendesegregation. Dessa är några av de krav och prioriteringar som styr val av 

bostadsområde. Sedan gäller det även att hitta områden som är anpassade till deras 

inkomst. Människor med lägre inkomst bosätter sig i områden där bostadspriserna är 

anpassade till deras inkomst och det gäller även de individerna med högre inkomst 

(Hugosson och Maandi, 2008).  

Dessa är inte de enda bakomliggande orsakerna utan det finns fler så som ålder, 

utbildningsnivå, individens ställning på arbetsmarknaden och familjestorlek är några av 

de bakomliggande orsaker som finns. Att minska på segregation och speciellt etnisk 

boendesegregation är svårt men en viktig del av detta är att försöka utjämna 

skillnaderna på arbetsmarknaden. På så vis kan man förebygga åtskiljandet av individer 

gällande bakgrund och det i sin tur minskar diskrimineringen på grund av bakgrund. 

Människor med olika etniska bakgrunder söker sig till bostadsområden där det finns 

andra individer med samma bakgrund, tradition, kultur och språk för att få en känsla av 

närhet, trygghet och gemenskap. Det kan även leda till en känsla av att vardagslivet 

fungerar smidigare då även de andra människorna i området har liknande förväntningar 

och åsikter gällande vardagliga händelser. Det kan även leda till att befolkningsgrupper 

blir isolerade (Nordström & Åslund, 2009). 

 

Segregerade områden kan vara utsatta eller bara segregerade. Kännetecken för utsatta 

bostadsområden är hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, diskriminering, slitna hus, 

social otrygghet på grund av dåliga språkkunskaper. Det gör att sådana områden klassas 

som problemområden eller utsatta områden och det är egentligen de omgivande 

villkoren som har en negativ påverkan på individen (Polisen, 2015). För att åtgärda 

utsatta områden kan det vara bra med extra resurser och bättre levnadsvillkor för 

människorna som bor i bostadsområdet (Molina, 1997). 
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Rumslig assimilering blockeras systematiskt av fördomar och diskriminering vilket 

leder till att boendesegregationen blir kvar och även ökar med tiden. Minoriteter 

bosätter sig inom områden och blir isolerade i området på grund av andra större grupper 

som inte riktigt välkomnar människor som kommer utifrån (Massey, 2016). 

 

2.3 Utmärkande egenskaper för etniskt segregerade bostadsområden 

 
Områden som är etniskt boendesegregerade har typiska drag såsom att många 

människor som bor där är låginkomsttagare, etniska olikheter, stora in- och utflyttnings 

siffror som kan leda till försvagad social kontroll i bostadsområdet och otrygghet. 

Konsekvenserna av det kan leda till ökad brottslighet då det saknas förtroende mellan de 

boende och samhällsinstitutionerna och sedan leda till att individerna som bor i området 

tappar intresse för sitt eget område (Stjärne Kölegård, Fritzell, Brännström, Estrada och 

Nilsson, 2007).  

 

Enligt Molina (1997) finns det tre kännetecken som betecknar den etniska 

boendesegregationen. Individer med samma etniska bakgrund som bosätter sig i samma 

områden är den första. I Sverige är etnisk boendesegregation segregation mellan 

svenskfödda och invandrare, invandrare är en mycket heterogen grupp och etniskt 

diversifierad. Invandrare är alltså en grupp som är mycket sammansatt och håller ihop 

samt har ett mycket starkt band. Det andra är att invandrare som kommer till Sverige 

ofta saknar ekonomiska resurser, kontakter och information gällande 

bostadsförsörjningens funktion. En följd av det är att det skapas boendeförhållanden 

mellan individer och institutioner, både offentliga och privata som introducerar de 

nyanlända invandrarna under deras första tid i Sverige. Nyanlända invandrare som inte 

har någon kunskap och har ont om resurser tar ofta det första bästa bostadserbjudandet 

de får, vilket i många fall blir i miljonprogramsområden eller segregerade områden. Det 

är billigare och lättare att få tag på en bostad i områden som människor helst undviker 

att bo i. Det tredje kännetecknet är strukturen på bostadsmarknaden och det är 

äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter.  

 

I allmänna debatter talas det om tudelat samhälle och om polarisering mellan 

resurssvaga och resursstarka hushåll. De hushåll som är mer resurssvaga och har mindre 
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goda sociala och ekonomiska förutsättningar och har färre möjligheter att påverka 

samhällsutvecklingen samlas ofta i de bostadsområden som är minst attraktiva. De 

områden som är mindre attraktiva karaktäriseras främst av otrygghet, bristfällig service 

samt kommunikation och det i sin tur leder till att områdena blir resurssvaga, sämre 

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

(Magnusson Turner, 2008).  

 

Samhällsvetare har i många år studerat mönstret som finns mellan ras och segregation 

på grund av det nära sambandet som finns mellan grupper och dess socioekonomiska 

välbefinnande. Tydligt är att möjligheter och resurser är fördelade på ett ojämnt sätt. 

Vissa områden består av säkrare och tryggare gator, högre boendestatus och bättre 

skolor (Massey, 2016). 

 

2.4 Val av bostadsform och bostadsområde samt dess betydelse för 

etnisk boendesegregation 
 

Etnisk boendesegregation uppstår när det blir uppdelning i bostadsområden efter 

människors bakgrund. Segregation finns i nästan alla städer i Sverige. Om det inte hade 

funnits segregation av något slag så hade uppdelningen av invandrare varit jämn i 

bostadsområdena och andelen invandrare hade varit mindre uppdelad. Olika grupper 

kan uppstå i samhället beroende på individens val av bostadsområde. Valen som görs av 

individerna kan bero på olika element, exempelvis om det finns individer med samma 

etniska bakgrund i området. Enligt Nordström & Åslund (2009) är det för nyanlända 

viktigt att bosätta sig i områden med andra individer som har likheter och liknande 

egenskaper som de själva har. Genom att söka sig till sådana bostadsområden kan de 

som inte vill anpassa sig till ett nytt land och de nya vanorna behålla sin egen kultur och 

nationalitet. Det är absolut inte bra att de gör så men det finns faktiskt individer som gör 

så. Dock är det viktigt att de försöker lämna områden med högt antal invandrare för att 

kunna integreras ekonomiskt och socialt (Nordström & Åslund, 2009).  

 

Platsen man bor på och hur man bor är viktigt för integration och segregation. Var 

bostaden är placerad, hur det ser ut där man bor, vilka som är ens grannar och områdets 

service påverkar människan, människans sociala vardagsliv, sociala nätverk, utbildning 
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och människans karaktär. Det som främst påverkas människor liv, vem och vad de blir 

är sociala gemenskaper, skolunderbyggnad och framgång. Även föräldrars roll på sina 

barn är en påverkande faktor (Peterson & Hjerm, 2007). 

 

I Sverige kan man säga att etnisk boendesegregation handlar om svensktäta och 

svenskglesa områden. Svenskglesa områden är inte helt fria från etniskt svenskar. I 

områden som är svensktäta består cirka 20 procent av grannskapet av individer med 

utländskbakgrund och i svenskglesa områden består cirka 40 procent av grannskapet av 

individer med invandrarbakgrund (Nordström & Åslund, 2009). 

 

Peterson & Hjerm säger att svenskar ofta väljer att lämna segregerade och invandrartäta 

områden och invandrare väljer att flytta till sådana områden. Det kan leda till kulturella 

och sociala konsekvenser som till exempel svårigheter gällande normer och anpassning 

till samhället och det kan i sin tur leda till att bostadsområdet och de som bor i 

bostadsområdet får sämre rykte. Främst har media och andra individer utifrån som inte 

har besökt området åsikter och uppfattningar om området och de individer som bor där. 

Orsakerna till utflyttningarna är ofta på grund av att människor inte ser segregerade 

områden som en bra plats att uppfostra sina barn i (Peterson & Hjerm, 2007).  

 

Utbildning och inkomst har en stor inverkan vid val av bostad och bostadsområde. Om 

individens inkomst är över medianen har den inte lika många utländska grannar som en 

person som inte har så bra inkomst. Men man kan inte veta om en minskning av 

socioekonomiska skillnader kan leda till minskad boendesegregation. Om antalet 

invandrare är få i ett bostadsområde men har relativt bra inkomst så kan det bli svårare 

för dem att välja bostadsområde. De kan tvingas välja mellan att bo i ett område som är 

segregerat, alltså mindre önskat område med personer från samma eller liknande länder 

eller så kan de välja att bo i ett område där befolkningen har liknande inkomstssumma. 

Det kan leda till att individens ställnings stärks och en ökning av segregation bland 

olika grupper. Fördelen med det är att personer kan ha sina egna landsmän och 

ekonomin liknar ens egna bland grannarna. Socioekonomiska skillnader sticker ut men 

det som är mest utstickande är etnisk segregation i bostadsområden (Nordström & 

Åslund, 2009) 
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 2.5 Självvald och frivillig boendesegregation 
 

Val av bostadsområde påverkas ofta av ekonomin men är i många fall frivillig och 

boendesegregationen blir då självvald. Med frivilligt menas att en person själv väljer 

område som är anpassat till de krav som personen har. Individer väljer att bosätta sig 

nära grupper av individer med samma etnicitet, kultur, tankesätt och andra likheter. 

Detta stämmer inte alltid men det finns en bakomliggande orsak till varför människor 

med liknande egenskaper samlas i samma bostadsområden. Ibland har inte individerna 

några valmöjligheter och tvingas välja de områden där det finns människor med 

liknande egenskaper som sig själva. Men de kanske har valmöjligheter, det kan man inte 

veta men det finns alltid en anledning till varför en människa väljer att bosätta sig i just 

ett specifikt område. Det finns politiker, debattörer och forskare som påstår att den 

etniska boendesegregationen skapas av invandrare själva (Molina, 1997). 

 

Invandrare som kom till Sverige under perioden 1960- och 1970- talen skapade själva 

ett bosättningsmönster. Låginkomsttagare och nyanlända skapade själva socialt och 

ekonomiskt segregerade områden (Khakee, 1990).  

 

Fler personer hävdar att det är invandrarna själva som har skapat och orsakat den 

etniska boendesegregationen för att kunna bo nära personer med samma eller liknande 

egenskaper. Det ser ut på detta sätt eftersom det i etniska sammanhang är viktigt att se 

på kulturdimensionen eftersom kultur inte kan behandlas enskilt. De behandlas 

tillsammans med sociala relationer och kulturen utvecklas tillsammans med de sociala 

relationerna (Molina, 1997).  

 

En viktig del av segregationen som många missar är att man bör se över vilka 

samhällsmekanismer och andra processer som ligger till grund för just den typen av 

segregationen. Segregation ses i många fall som ett problem men kan också vara 

positivt. Människor kan med hjälp av individer som har samma etniska bakgrund 

utveckla sina kontaktnät. I andra länder är segregationen inte lika påtaglig som i Sverige 

och sammanslutningen i de länderna fungerar utan några större problem (Molina, 1997). 
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I Sverige bor en stor del av invandrarna i hyresrätter och det beror främst på 

inkomstskillnaderna, sedan att individer väljer att bosätta sig nära individer som de 

känner att de hör hemma med så andra orsaker till att invandrare bosätter sig i 

hyresrätter är ras språk och kultur. Segregationen speglas av klasskillnader och 

ojämlikheter och sociala relationer skapas i samhället genom människors värderingar, 

vanor, förväntningar och möjligheter som finns i bostadsområden. Detta påverkar i hög 

grad barn, det skapas klasser, grupper, olika status, attityder, värderingar, förväntningar, 

utbildning och kunskap och som barn kan man inte tänka på samma nivå som en äldre 

person. Alla dessa egenskaper skapas i området individen bor i (Molina, 1997). 

 

För invandrare som nyligen kommit till Sverige och inte kan språket eller systemet på 

bostadsmarknaden är det svårt att veta hur det fungerar. De blir beroende och bundna 

till de sociala relationer och kontakter som de får i Sverige i början av sin tid i landet. 

Eftersom de oftast hamnar i mindre attraktiva områden där majoriteten av befolkningen 

utgörs av invandrare hålls de kvar vid sin kultur. Att de dras till individer med samma 

etniska bakgrund och personer som talar samma språk är inte så konstigt. När individen 

har lägre inkomst och låg utbildningsnivå är den mer benägen till att söka sig till 

individer som liknar den själv. Det kan påverka individen negativt eftersom den inte ser 

sin låga inkomst eller att personen inte har någon utbildning som ett problem utan tror 

att det är normalt eftersom människorna i omgivningen är i samma situation. Sociala 

relationer påverkar en individ mer än vad man tror och sociala relationer kommer från 

ett bostadsområde (Molina, 1997).  

 

Individer skapar själva sin sociala omgivning, sina livschanser och vilka vägval som ska 

göras. Egentligen är det den sociala omgivningen och områdets sociala sammansättning 

som påverkar en persons livschanser och vägval. Bostadsområden som är resurssvaga 

och har hög arbetslöshet, stor andel fattiga, är invandrartäta, har hög in- och utflyttning, 

många ensamstående föräldrar kan ha negativ påverkan på individer. Det kan minska 

människors möjligheter till bättre sociala relationer och karriär. Ju fler positiva 

förebilder en person har desto bättre möjligheter har en person. Normer och beteenden 

skapas av individens sociala omgivning och det är den mest påtagliga bakomliggande 

orsak till varför utbildningsnivån och inkomsterna är lägre i segregerade och utsatta 

områden. Med individer som är i samma position som en själv är det svårare att skapa 
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kontakter i arbetslivet och grannarna har inte heller en bra karriär för att kunna skapa 

kontakter i arbetslivet genom grannskapet (Stjärne et al., 2007). 

 

2.6 Andra generationens invandrare 
 

Begreppet andra generationens invandrare har ingen tydlig definition men kan betyda 

olika saker i olika sammanhang. Begreppet används främst för att beskriva svenskfödda 

individer med en eller två utlandsfödda föräldrar. Detta begrepp är ologiskt med tanke 

på att en person som är född i Sverige inte har invandrat. Personer som är födda i 

Sverige och har bott i Sverige under hela sin livstid bör inte betraktas som invandrare 

(Rodrigues, 2012). 

 

Andra generationens invandrare är inte själva invandrare utan är barn till personer som 

har invandrat. Därför är det bättre att använda begreppet utländsk bakgrund till personer 

som har föräldrar som har invandrat. Begreppet utländsk bakgrund innebär antingen 

personer som är inrikes eller utrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar. Har 

man inte invandrat så är man inte invandrare (Magnusson Turner, 2008). 
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3. Metod 
 

För att utföra arbetet har en fallstudie använts och anledningen till att en fallstudie har 

använts är att arbetet ska utföras under en tidsbegränsad period. När fallstudie används i 

ett arbete är intervjuer en vanlig metod för att samla in data (Biggam, 2008). 
Studien bestod av intervjuer, en kvalitativ metod. Datainsamlingen bestod av tio 

personer, fem kvinnor och fem män. I studien är intervjupersonernas erfarenheter, 

upplevelser och tankar centrala och metoden går ut på att istället för att ställa detaljerade 

frågor så har respondenterna fått en fråga och sedan fått prata utifrån sig själva och hur 

de själva upplever ämnet. Intervjuerna hade en längd på cirka 60 minuter. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

 

3.1 Egen undersökning 
 

Undersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är 

en bra metod för att kunna ställa breda frågor. Det som är bra med intervjuer är att 

intresset är riktat mot intervjupersonernas intressen och svaren blir mer öppna och kan 

utvecklas och personen som intervjuar kan då få mer information om hur 

intervjupersonen tycker och tänker och vad den upplever. Frågorna är specificerade från 

början men genom en intervju kan man lätt gå lite utanför ramarna vilket kan vara bra i 

en intervju, då får man en bredare bild av det hela och kan fördjupa och förtydliga sig i 

det. Följdfrågor kan uppstå samtidigt som intervjuaren får svar på de frågor som ställs. 

Kvalitativa studier kan vara mer flexibla om man jämför med kvantitativa analyser. 

Intervjuaren kan således få detaljrika och utvecklade svar samt en dialog med 

intervjupersonerna (Bryman, 2002).  

 

Urvalet är strategiskt. Personerna som blev intervjuade var fem män och fem kvinnor. 

Intervjupersonerna är födda i Sverige men har utlandsfödda föräldrar från olika länder, 

de är alltså andra generationens invandrare samt bor i segregerade områden. Åldrarna 

varierar mellan 21 och 26 och har olika etniciteter. 

 

De unga vuxna har erfarenheter av bostadsområdena Vivalla som ligger i Örebro och i 

Sätra som ligger i. Jag fick kontakt med personerna som blivit intervjuade genom egna 
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kontakter och sedan fick de kontakta personer som var relevanta för studien då det kan 

vara svårt och tidskrävande att på annat sätt få tag på intervjupersoner. 

Bekvämlighetsurval har varit en självklarhet för mig i arbetet. Med bekvämlighetsurval 

menas att intervjuaren tar kontakt med personer som är tillgängliga och använder de 

som intervjupersoner (Bryman, 2002). Anledningen till att jag valde bekvämlighetsurval 

är på grund av att jag inte hade möjligheten att vara i Örebro så ofta som jag hade 

planerat till en början. 

 

3.2 Etisk hänsyn 

 
Det är viktigt att ta hänsyn till etniska aspekter. Det är viktigt för att inte riskera att 

någon av individerna som varit inblandade i intervjuerna känner sig kränkt eller 

utlämnad. Innan intervjuerna ägde rum bad jag om tillåtelse vid användning av 

informationen, syftet med intervjuerna framfördes i god tid innan de gjordes. 

Det togs inga kontaktuppgifter förutom kön och ålder under intervjuernas gång för att få 

mer tillit av respondenterna så att de verkligen skulle vara trygga med att intervjuerna är 

anonyma.  

 

3.3 Metoddiskussion 
 
Jag som forskare har utfört en kvalitativ studie gällande segregation med fokus på etnisk 

boendesegregation. Studien baserades på intervjuer vilket jag tycker var ett väldigt bra 

sätt använda för att få bra svar. Genom att intervjua personerna som jag fick kontakt 

med tycker jag personligen att jag fick väldigt bra och relevanta svar för studien. 

Frågorna var bestämda innan intervjuerna genomfördes men efter att jag hade fått svar 

så fick intervjupersonerna prata lite utanför frågorna om de ville. Jag tog sedan med det 

som var relevant för studien. 

Eftersom jag kontaktade intervjupersonerna så var jag nästan helt säker på att de skulle 

dyka upp och jag skulle få svar på mina frågar till skillnad från en enkätstudie som 

kunde ha varit ett alternativ för arbetet men vid en enkätstudie är chansen till bortfall 

mycket större än intervjuer och därför valde jag intervjuer.  
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Det var tio personer som blev intervjuade, i början kändes tio personer som ett väldigt 

litet antal och jag blev orolig för att resultatet inte skulle bli tillräckligt för studien men 

på grund av tidsbegränsningen så blev det tio personer vilket jag tycker är bra nu i 

efterhand. När är intervjuerna sedan sammanställdes så blev resultatet väldigt långt men 

resultaten blev så pass bra att jag inte kunde korta ned mer än jag redan gjort.  

Det kan även bero på att jag hade väldigt breda frågor. Det hade varit intressant att 

intervjua de utvalda personernas föräldrar men på grund av tidsbristen så hann jag inte 

riktigt med den delen och jag ville inte heller stressa med studien så valde därför bort 

den delen.  
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4. Resultat 

 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna redovisas. 

 

4.1 Sätra 
Här nedan kommer alla intervjuer från Sätra att sammanställas och resultatet är indelat i 

två delar efter de två bostadsområdena som arbetet består av. 

 

4.1.1 Vilka tror du är skillnaderna mellan en person med svenskfödda 

föräldrar är och utlandsfödda är? Varför? 
 

Respondent 1 är en kille på 23 år som är född i Sverige. Båda hans föräldrar är födda i 

Jordanien och Palestina. Hans mamma kom till Sverige för 24 år sedan och hans pappa 

kom till Sverige för 28 år sedan, alltså några år innan hans mamma kom till Sverige. 

Han jobbar just nu och har egen inkomst trots att han bor hemma tillsammans med sin 

mamma, pappa och två systrar.  

 

Respondent 1 anser att personer som har utländska föräldrar tenderar att hålla vid 

traditioner och familjeband på ett starkare sätt än svenskar, när han svarar på denna 

fråga så nämner han även att han tycker och tänker så utifrån sina egna erfarenheter och 

egna upplevelser från vänner med svenska och svenskfödda föräldrar. Som svenskfödd 

med utländska föräldrar säger han även att utlandsfödda föräldrar fokuserar mycket på 

att bygga upp sina barn och deras karaktär och förbereda barnen för tuffa motgångar 

som livet medföljer. Han hävdar även att svenskfödda föräldrar verkar vara lite mer 

lättsamma och fokuserar mer på att vara kompis med barnen än en förälder. Det kan 

vara bra men till en viss grad. Men en positiv effekt av att vara kompis med barnen är 

att de har färre hemligheter och är mer öppna med sina föräldrar. En fördel som vi med 

utlandsfödda föräldrar har är att är att vi får ett större perspektiv på saker och ting och är 

mer öppna för andra kulturer eftersom vi får uppleva våra föräldrars kultur och 

värderingar samt samhällets kultur och på så sätt integreras vi på ett djupare sätt än våra 

föräldrar som enbart är i arbetslivet och kommit hit till Sverige som färdiga “vuxna 

människor”.  
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Respondent 2 är en tjej på 24 år som är född i Sverige och har föräldrar med kurdiskt 

ursprung. Båda hennes föräldrar kom till Sverige för cirka 30 år sen tillsammans och har 

bott i Sätra sedan dess. Hon säger att en person med utlandsfödda föräldrar är mer 

öppen för etniska olikheter och lägger inte någon större vikt i hur pass segregerat det är. 

Hon säger även att hon förespråkar mångfald och föredrar därför att vistas i och söka 

boende i områden där det är etnisk mångfald. Hon säger även att om hon hade föräldrar 

som var födda och uppvuxna i Sverige så hade hon inte varit lika öppen för etniska 

olikheter, andra etniciteter och kulturer hade varit mer främmande och även 

skrämmande med så pass stora olikheter.  

 

Respondent 3 är en tjej och båda hennes föräldrar är födda i Iran. De flyttade till Sverige 

strax innan hon föddes och hennes pappa kom till Sverige cirka 2 år efter det. 

Hon talar väldigt mycket utifrån egna erfarenheter och säger att skillnaderna är väldigt 

stora mellan utlandsfödda och svenskfödda föräldrar. En person med utlandsfödda 

föräldrar har en tendens att vara mer bundna till sina kulturer i hemlandet och eftersom 

hennes föräldrar är födda och uppväxta i Iran så lägger de mer fokus på högtiderna som 

finns i Iran än de som finns i Sverige vilket hon själv tycker är väldigt bra. Familjen 

firar jul men även sina egna högtider och det gör att hon får möjligheten att ta del av två 

kulturer. Hon tror absolut att det hade varit annorlunda om hennes föräldrar var födda i 

Sverige, detta säger hon eftersom hon vet att hennes vänner från andra länder med 

svenskfödda föräldrar lägger ner mer “energi” på de högtider som finns i Sverige och 

inte alls lika mycket på sina egna högtider från de länder de ursprungligen kommer 

ifrån. Hon tror att de handlar om att de fick växa upp mer svenskt på grund av att de 

gick i skolan och är uppväxta här i Sverige. Ju längre generationerna fortsätter desto 

mer dör ens egna kulturer ut sa hon. Eftersom hon har utlandsfödda föräldrar så lägger 

hon inte ner så mycket energi på etniska olikheter samt segregationen som finns idag 

och ses som ett problem av många. 

Hon ser inte segregationen som ett problem som många andra gör. Sedan tror hon även 

att det handlar om att hon själv är uppväxt i ett segregerat område och är van vid det så 

hon märker inte av det på samma sätt som hon skulle ha gjort om hon bodde i ett 

område som inte var segregerat. Sedan tror hon även att hennes tankesätt handlar 

mycket om den uppfostran hon har fått av sina föräldrar.  
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Respondent 4 sa att skillnaderna mellan en person med svenskfödda föräldrar och 

utlandsfödda föräldrar handlar mycket om uppfostran och på vilket sätt föräldrarna 

väljer att uppfostra sina barn. Respondent 4 är född och uppväxt i Sverige precis som 

resten av respondenterna. Hans mamma är född och uppväxt i Libanon och pappa är 

född och uppväxt i Ungern, de träffades och gifte sig i Sverige. Det gör att hans 

föräldrar har blivit uppfostrade på olika sätt. Den största likheten de har är att båda är 

kristna men annars levde de på helt olika sätt när de bodde i sina hemländer. 

Intervjupersonen och hans syster har blivit uppfostrade på ett “svenskt” sätt. De har 

kvar sin kultur och religion eftersom båda föräldrarna är religiösa så har han och hans 

syster automatiskt tagit del av det. Det är inget som de har blivit tvingade till sa han 

men han själv tycker att det är fint att ha något att tro på. Sedan att Sverige är ett kristet 

land gör att de inte har upplevt så många krockar. Hemma har de tagit del av den 

svenska kulturen trots att föräldrarna inte är födda i Sverige. Skillnader finns alltid och 

det handlar främst om var man är född och uppväxt och på vilket sätt man har fått växa 

upp på och i vilket område man bor i. Han bor i ett segregerat område och ser inte det 

som ett problem för han trivs väldigt bra i Sätra men är medveten om att det finns 

personer i till exempel hans klass som inte trivs i Sätra på grund av segregationen. Han 

sa även att han kan tänka sig att det främst handlar om hur ungdomar lever hemma och 

hur de får lära sig av sina föräldrar. 

 

Skillnaderna kommer främst från föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn på och hur de 

själva har lärt sig av sina föräldrar. “Om mina föräldrar hade varit uppväxta här så 

hade jag inte varit den person jag är idag”. 

 

Just nu har han en öppen relation med sina föräldrar gällande det mesta och vet inte 

riktigt vad det beror på men en stor anledning till det kan vara att hans föräldrar har 

anpassat sig väldigt bra till det svenska samhället. Sedan att han umgås väldigt mycket 

med svenskar har gjort att hans föräldrar tycker det är viktigt att han passar in så de har 

valt att “släppa” lite på hur de själva har blivit uppfostrade. Att föräldrar har en bild av 

hur de vill uppfostra sina barn när de bor i sina hemländer är normalt. Enligt denna 

person kommer skillnaderna lite naturligt men det är även ett val som föräldrar och 

barn/ungdomar gör tillsammans.  
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Respondent 5 som svarade på frågan gällande skillnader mellan inlandsödda och 

utlandsfödda föräldrar var en kvinna som är 24 år och har föräldrar som är födda i 

Thailand och Malaysia. Hennes svar på denna fråga gällande skillnader mellan 

svenskfödda föräldrar och utlandsfödda föräldrar skiljer sig lite från de andra 

respondenterna. Hon säger att det inte finns några större skillnader förutom möjligtvis 

olika värderingar beroende på uppväxt. Enligt henne kan det även bero på var 

föräldrarna kommer ifrån och vilken religion och kultur de har eftersom de oftast vill 

anamma samma livsstil och tankesätt på sina barn i framtiden. I detta fall då föräldrarna 

har invandrat till Sverige i vuxen ålder så kan deras värderingar skilja sig från de som är 

etniskt svenskar eller svenskfödda och en kulturkrock kan uppstå vilket i många fall 

leder till att deras barn kan påverkas. Är föräldrarna uppväxta i Sverige men födda i ett 

annat land kan de ha anammat den svenska kulturen och även uppfostra sina barn så 

som de flesta gör i Sverige. Hon sa även att det generellt sätt känns, av egna 

erfarenheter att de med svenskfödda föräldrar är mer fria och har större möjlighet att i 

ung ålder få klara sig själva och göra vad de själva vill och tycker utan att föräldrarna är 

motstridiga. Medan de personer med utlandsfödda föräldrar och familjer har större krav 

på sig och alltid ett vakande öga över vad de bestämmer sig för att göra och hur de 

väljer att leva. Utlandsfödda föräldrar upplevs enligt henne som mer strikta.  

 

4.1.2 Tror du att det påverkar/kommer att påverka ditt val av 
bostadsområde och bostadsform? 
 

Majoriteten av intervjupersonerna svarade att de tror att föräldrar och det område de bor 

i nu kommer att påverka framtida val av bostadsval och bostadsområde. Respondent 1 

svarade  

“Ens miljö där man växer upp påverkar självklart vad man är bekväm med 

och vad som känns främmande. Eftersom jag är uppväxt i Sverige så 

känner jag att jag har mer koll än vad mina föräldrar har då de själva inte 

är uppväxta här”. 

Samma respondent sa även att när han bildar familj så kommer han absolut inte vilja 

bosätta sig i ett segregerat område. Det han sa var att när han väl bildar familj så 

kommer han välja ett område lugnare område där merparten av grannskapet är svenskar 
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då det tenderar att vara lugnare, “Miljön påverkar vad för typ av medborgare mina barn 

kommer att bli”.  

 

Respondent 2 svarade att hon föredrar att vistas i områden där segregationen inte är så 

påtaglig och där det inte finns stora samhällsklyftor. När de är dags att bilda familj säger 

även9 hon att hon helst väljer ett område där segregationen inte märks så tydligt och 

inte är så påtaglig.  

 

Respondent 3 sa att föräldrar och nuvarande boende påverkar framtida val av 

bostadsområde. Hon är född och uppväxt i ett segregerat område och har därför 

ingenting emot att fortsätta bo i ett segregerat område då hon inte ser det som ett 

problem men skulle även kunna tänka sig bo i ett icke segregerat område. “Det där med 

att bo i ett segregerat område tror jag kan vara en vanesak” var en mening som var 

intressant. Denna person sa även att om hon inte var uppväxt i ett segregerat område så 

hade hon inte valt att flytta från ett icke segregerat område till ett segregerat område då 

det anses vara skrämmande, främst på grund av den bild som målats upp av media 

fördomarna som människor utifrån har. Många av de människor som inte har upplevt 

hur det är att bo i ett segregerat område vet inte riktigt hur det är och har fördomar 

utifrån vad de har hört från andra, det kan då ses som skrämmande att bara vistas i ett 

segregerat område vilket är fullt förståeligt. Människor utifrån har en tendens att själva 

se och stämpla segregerade områden som dåliga områden. Det är även en sådan bild 

som media målar upp.  

 

Respondent 4 var osäker på om föräldrarna verkligen skulle påverka valet av 

bostadsområde. Detta sa han främst på grund av att han inte har upplevt någon 

segregation trots att han är bosatt i ett område som är segregerat. Han skulle absolut 

kunna tänka sig bo ett segregerat område som till exempel Sätra när han ska bilda 

familj. Det beror mycket på att föräldrarna har lärt han att etniska olikheter inte är ett 

problem och att det inte är farligt. Hans föräldrar ser segregation och etniska olikheter 

som en positiv del av en stad, genom etniska olikheter har han chansen att få ta del av 

olika religioner och kulturer och får på så sätt en bredare bild av samhället och de 

olikheter som finns. Det blir även lättare att acceptera olikheter och han är glad att hans 

föräldrar har lärt honom på det sättet. Denna person säger att val av bostadsområde inte 
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handlar om var bostadsområdet ligger och inte segregation, han vill helst bo så centralt 

som möjligt. Han har varit väldigt fri under hela sin uppväxt gällande alla möjliga val så 

att flytta ifrån familjen till ett område som ligger en bit bort hade inte varit ett problem 

alls. Denna respondent tror alltså inte att föräldrar påverkar barnen eller ungdomarnas 

val av bostadsområde.  

 

Respondent 5 säger som några av de andra att val av bostadsområde påverkas av 

uppväxten. Hon tror att om man är uppväxt i ett segregerat område så vill man antingen 

inte lämna det eller så vill man aldrig återvända, antingen så hatar man det eller så 

älskar man det. Sedan handlar det mycket om det sociala omkring och vilka man umgås 

med. När denna person flyttar så säger hon att hon kommer välja bort områden med 

dåligt rykte och där det finns ett högt antal flyktingar och högt antal invandrare. 

Segregerade bostadsområden kommer alltså väljas bort. 

  

4.1.3 Varför bor du där du bor idag? Vivalla/Sätra 
De flesta som intervjuades bor idag i Sätra men de bakomliggande anledningarna till 

varför de idag bor i Sätra är olika. Respondent 1 flyttade till Sätra tillsammans med sin 

familj för 15 år sedan från Stockholm och anledningen till att det just blev Sätra var att 

flytten kom plötsligt och föräldrarna var tvungna att ta det första bästa boende de 

erbjöds. I deras fall blev det en lägenhet i Sätra, några år senare flyttade de igen och 

eftersom hela familjen trivdes så pass bra i Sätra så valde de att leta boende i Sätra. 

Respondent 2 är född och uppväxt i Sätra men flyttade till Uppsala för några månader 

sedan befinner sig i Sätra väldigt ofta. Hon sade att hon trivs väldigt bra i Sätra och har 

sin familj och nästan alla sina vänner i Sätra då hon gick på dagis och i skolan fram till 

nionde klass i Sätra. Det är den största anledningen till varför hon trivdes/trivs i området 

så bra men även områdets miljö. Sätra är ett område som ligger nära centrum men ändå 

inte mitt i centrala Gävle och även har natur. Den är en kombination av ett helt vanligt 

stadsområde och natur vilket hon är väldigt glad över. Sedan fungerar kollektivtrafiken 

väldigt bra vilket är ett stort plus enligt henne.  

 

Respondent 3 var också född och uppväxt i Sätra men är idag gift, när hon gifte sig och 

flyttade hemifrån så hade hon och hennes man valet att flytta till ett annat område som 

kunde ha varit icke segregerat men valde att bo kvar i Sätra. De flyttade hemifrån men 
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till en annan del av Sätra. När hon bodde tillsammans med sin familj bodde de i den del 

av Sätra där majoriteten idag är invandrare men idag bor hon med sin man och sitt barn 

i den av området som domineras av etniskt svenskar. Hon upplever att det finns 

segregation även inom området men ser det inte som ett problem eftersom hon trivs 

väldigt bra i området. 

 

Respondent 4 är inte född i Sätra men flyttade dit när han var fem år, innan det bodde 

han i Uppsala tillsammans med sin familj. Innan flytten till Gävle bodde hela familjen i 

Uppsala men flyttade till Gävle när hans mamma fick jobb i Gävle. Han har tillsammans 

med sin familj flyttat runt inom området men aldrig utanför. Han trivs i området och har 

i princip alla sina vänner från skolan och även familjevänner i området.  

 

Respondent 5 bor i Sätra men trivs inte lika bra som de övriga personerna som blivit 

intervjuade. Enda anledningen till att hon bor kvar hemma är för att hon studerar och 

inte kan flytta på grund av ekonomiska skäl men så fort hon får möjligheten vill hon 

lämna området, främst på grund av att det är segregerat och vill hellre bo i ett område 

som inte är segregerat. 

 

4.1.4 Tror du att etnicitet har med val av bostadsform och bostadsområde 
att göra och varför? 
 

Respondent 1 svarade att han tror att man dras till det som känns som hemma och 

familjärt. Man vill bo där man känner sig bekväm och där folk kring en är lika sinnade. 

Denna person sa även att det allra viktigaste är att man känner sig accepterad av 

personerna i grannskapet. Känslan av grupptillhörighet har stor betydelse och är viktigt. 

Han sade även att det är lättare för en person som är född i Sverige men har utländska 

föräldrar att anpassa sig till områden där majoriteten av befolkningen ursprungligen är 

svenskar och till segregerade områden där majoriteten av befolkningen är invandrare. 

Däremot så tror han att folk som kommer från utlandet självmant väljer att bosätta sig 

där många som delar samma kultur och värderingar är bosatta. De lägger mer tyngd på 

det än att fokusera på segregation.  
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Respondent 2 svarade att etnicitet har betydelse men anser även att etnicitet kan se olika 

ut i olika områden. Denna respondent skulle inte vilja bo i ett bostadsområde där 

majoriteten är högutbildade och kommer från svenska familjer eftersom hon så tror att 

hon skulle bli iakttagen. Hon upplever ofta att fördomarna är stora mot de personer som 

har utlandsfödda föräldrar och att etniskt svenskar inte ger henne samma chans att visa 

vem hon egentligen är som en person med helt svensk bakgrund oftast får. Hon hade 

heller inte velat bo i ett “billigare” och mindre attraktivt bostadsområde eftersom det 

råder ganska stor misär och utanförskap i dessa områden. Hon sade att hon inte vill att 

sådana omständigheter ska påverka hennes barn i framtiden, det är viktigt att de får 

samma förutsättningar i samhället precis som alla andra och att lyckas i samhället och 

skulle därför hellre vilja bosätta sig och uppfostra sina barn i ett icke segregerat 

samhälle.  

 

Respondent 3 svarade likt de andra, att föräldrars etnicitet har betydelse, en person med 

helt hundra procent svensk bakgrund skulle kanske inte trivas lika bra i den delen av 

Sätra där majoriteten är invandrare. Hon svarade att:  

“En etniskt svensk familj skulle uppleva fler krockar än vad till exempel jag och min 

familj har gjort och det främst handlar om det levnadssätt de har. Svenskar lever mer 

inom sina egna ramar och har en “vägg” som man inte vill tränga sig på men hos 

invandrare finns inte det på samma sätt. Samma sak gäller om föräldrarna i familjen är 

svenskfödda men inte är svenskar, även hos sådana familjer kan man uppleva en “vägg” 

som person utifrån. Jag själv upplever personer med utländsk bakgrund som mer öppna 

gällande grannskap och det är så vi har lärt oss”.  

 

Hon var väldigt noga med att säga att hon inte menar att det är negativt att vara 

reserverad men det är så hon har sett och upplevt att det är och att alla kulturer och 

etniciteter lever på olika sätt. Sedan finns det garanterat svenska familjer som lever 

precis som en invandrare gör och även det handlar om hur de har lärt sig av sina 

föräldrar, föräldrarna har lärt dem att vara mer öppna. 

 

Respondent 5 som blev intervjuad svarade som vanligt lite annorlunda i jämförelse med 

de övriga personerna. Hon svarade att hennes familj har bott i Sverige så pass länge 

samt är en minoritetsgrupp av invandrare i Sverige vad gäller etniciteten så har föräldrar 
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ingen betydelse för varken bostadsform eller bostadsområde utan det handlar bara om 

vad en person själv vill leva i och vart. Dock så sa hon att hon vet att människor gärna 

vill bo i nära koppling till de som kommer ifrån samma land och pratar samma språk. 

Troligtvis på grund av känsla för samhörighet och gemenskap.  

4.2 Vivalla 

Även till respondenterna i Vivalla ställdes samma frågor. 

 

4.2.1 Vilka tror du är skillnaderna mellan en person med svenskfödda föräldrar är 
och utlandsfödda är? Varför? 
 
Respondent 1 som blev intervjuad i Vivalla svarade att han tror på att det finns väldigt 

stora och tydliga skillnader mellan en person som har svenskfödda föräldrar och de som 

inte har svenskfödda föräldrar. I hans fall kommer båda föräldrarna från mellanöstern 

och är födda där, har Islam som religion och är väldigt religiösa. Han sa att både hans 

mamma och pappa än idag trots många år i Sverige inte har anpassat sig till kulturen 

och livsstilen i Sverige och inte den kultur och livsstil som finns här. Därför är de 

väldigt fasta vid sin egen kultur och sina normer. Under alla sina år här i Sverige så har 

denna person fått höra av sina föräldrar att de har upplevt många stora kulturkrockar, 

speciellt när de var ny flyttade till Sverige och inte riktigt visste hur det var här. De 

visste inte heller hur systemet på bostadsmarknaden fungerade.  
 

Han tror inte att någon som flyttar till ett nytt land inte riktigt kan föreställa sig hur svårt 

det egentligen är att flytta till ett land där skillnaderna är enorma från det man tidigare 

har upplevt. Respondentens föräldrar kom till Sverige från Turkiet och där skiljer sig 

nästan precis allt från hur det är i Sverige och då blir det en slags paradox när de 

försöker anpassa sig till ett “nytt” system. Han sa att det har påverkat han och hans 

syskon eftersom de i skolan lär sig att vara på ett annorlunda sätt medan de får en helt 

annorlunda definition av vad som är normalt i hemmet. Det är därför extra svårt att för 

barn som inte har föräldrar som är svenskfödda att anpassa sig och behärska båda 

delarna. Det går men det blir svårare och det säger denna person att han själv fått 

uppleva och talar därför utifrån egna erfarenheter. Det lärare och svenska vänner kan 

anse vara normalt kan ses som helt fel av föräldrarna i hemmet vilket kan skapa mer 

press hos barnen och kan bli förvirrade. För en person med föräldrar födda i Sverige är 
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det mycket enklare att förstå hur samhället fungerar och slipper ha stora svårigheter 

hemma eftersom de som är normalt utanför hemmet blir normalt även i hemmet då 

föräldrarna har gått i skolan hemma och lärt sig på samma sätt, om inte samma så är de 

mycket likt. Föräldrarna har växt upp i samhället och lärt sig i tidig ålder vad som är 

“normalt”, de kommer vara mer förstående och accepterande eftersom de har utvecklats 

med det. Denna person har utlandsfödda föräldrar men själv är född i Sverige. När han 

växte upp så bestod majoriteten av hans umgängeskrets av helsvenskar och hans 

föräldrar var inte helt nöjda med det eftersom det som var normalt för dem var inte 

normalt för han. Just i dagsläget känner han sig mer svensk än halv turk och halv arab 

och har svårt för att förstå sina föräldrars tankesätt men det han idag är glad över är att 

båda hans föräldrar har anpassat sig lite bättre till det svenska samhället och hans 

lillebror som idag är 5 år kommer ha få chansen att växa upp på ett annorlunda sätt än 

vad han själv fick göra.  

 

Även respondent 2 svarade att skillnaderna är väldigt stora. Skillnaderna handlar både 

om personlighet och skillnader gällande bostadsområde. Denna person är uppväxt i 

Vivalla och har bott i bostadsområdet ända sedan födseln, till en början blev föräldrarna 

placerade i området och har bott kvar sedan dess. Ganska så fort efter att föräldrarna 

bosatte sig i Vivalla och han föddes så flyttade pappans föräldrar och syskon till Vivalla 

och på så sätt kände både hans mamma och pappa trygghet. “Det har gjort att mina 

föräldrar står kvar vid det tankesätt de hade när vi bodde i Irak vilket har gjort det 

svårare för mig och mina syskon när vi har försökt anpassa oss till det svenska 

samhället” var en mening som var återkommande av denna person och även av flera 

andra som blev intervjuade både i Vivalla och i Sätra.  
 

Respondenten fortsatte även berätta att när han var i tonåren så var han väldigt stökig av 

sig och idag tror han att det beror på att han hade väldigt strikta regler i hemmet så 

skolan blev som en fri plats där han kunde vara någon annan och det resulterade i att 

han blev stökig och bråkig. Det som låg bakom de strikta reglerna i hemmet tror han 

beror mycket på att föräldrarna försökte uppfostra sina barn på samma sätt som de 

själva blev uppfostrade av sina föräldrar, men det dom inte tänkte på var att Sverige och 

Irak är två helt olika länder så det är nästan omöjligt att försöka göra det. Att de gjorde 

så när vi var yngre ser han inte som konstigt eller ovanligt men det fungerar inte riktigt i 

Sverige, detta sa han eftersom både han och hans syskon blev stökiga på samma sätt i 
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skolan. Mest killarna i familjen men hans systrar var alltid skötsamma så han tror också 

det kan handla om kön. Killar kan inte hantera det på samma sätt som tjejer. Men 

personer som har utlandsfödda föräldrar fördelen att kunna ta del av fler kulturer och är 

mer öppna när det gäller andra kulturer och etniciteter. Det har mycket med familjer att 

göra men även med bostadsområdet eftersom majoriteten av de som är bosatta i Vivalla 

kommer från alla möjliga olika länder i världen. Detta gäller även för de som har 

svenska föräldrar. 

 

Respondent 3 också att det finns skillnader men hon sa att en person med utlandsfödda 

föräldrar kan ett liv precis som en person med svenskfödda föräldrar. Hon har föräldrar 

som är födda i Bosnien men tycker själv att de har anpassat sig till Sverige mer än vad 

många andra har gjort. Respondenten säger att hon aldrig har fått känslan av att hon har 

haft andra förutsättningar än hennes vänner trots skillnaden på sin egen och deras 

bakgrund. Det kan enligt denna person bero på föräldrarna, att de har valt att ge henne 

alla möjligheter och friheten som en person med helt svenska föräldrar har. Hon sa även 

att hon har den friheten som hennes kompisar med svensk bakgrund har och en väldigt 

öppen relation med sina föräldrar, en stor del av detta är att föräldrarna har försökt vara 

så “svenska” som möjligt för barnens skull. Att försvenskas i Vivalla är nog inte det 

lättaste men även ett bevis på att det är möjligt. I Vivalla sker mycket oroligheter, 

speciellt nu på senare tid och enda anledningen till att denna person bor tillsammans 

med sin familj är att hon har sina mor- och farföräldrar och behöver deras hjälp. Därför 

är det smartaste att bo kvar i deras fall eftersom de träffas dagligen och är i behov av 

hjälp på grund av sin ålder, de träffas dagligen och äter mat tillsammans nästan varje 

dag och om inte det så lämnar någon i familjen mat till dem eller hjälper till med 

städning eller disk. Att ta hand om sina äldre är extra viktigt i vissa kulturer. Hon 

svarade även att hon aldrig upplevt någon krock eller att hon är annorlunda med sina 

kompisar och vänner som är svenskar trots sin bosniska bakgrund. Anpassning är en 

viktig faktor i detta och det är precis det hennes familj har gjort och lärt upp henne på 

det sättet.  

 

Respondent 4 sa också att skillnaderna väldigt stora, att skillnaderna är väldigt stora 

verkar de flesta respondenterna vara enade om. Denna person svarade att han inte haft 

så många kompisar som är svenskar eller har svenskfödda föräldrar och tror att det 
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handlar mycket om att föräldrarna har valt att inte anpassa sig till det svenska samhället 

och att de bor i Vivalla har stor betydelse. Nu i dagsläget är denna person gift, har en 

son på två år och bor kvar i Vivalla.  
 

“Min familj har alltid varit stränga och jag har upplevt en stor krock när 

det kommer till människor som har det friare. Den största bakomliggande 

orsaken till varför jag mina föräldrar inte har anpassat sig så som jag 

skulle ha önskat beror till stor del på att de bott i Vivalla hela tiden och har 

umgåtts med människor som också kommer från Somalia. Det har gjort att 

de knappt använder sig av det Svenska språket och inte riktigt förstått att 

det faktiskt är ett problem. Det har lett till att de har levt kvar på det sättet 

som de gjorde i Somalia”.  
 

Detta kan ur mångas perspektiv ses som ett problem men det har det inte gjort för denna 

person, trots att de varit så stränga har hon haft en bra relation till sina föräldrar sa hon. 

Sedan sa hon också att hon inte ville försöka få sina föräldrar att inse att de måste 

förändra på sig för det skulle inte riktigt funka. Att försöka ändra på människor är aldrig 

rätt och funkar inte om en person själv inte vill det. Anledningen till öppnare relationer 

mellan barn som har svenskfödda föräldrar tror denna person främst beror på hur de har 

lärt sig och hur de har upplevt allt under sin uppväxt. Skillnaderna mellan dessa två 

länder är extremt stora, att flytta till ett nytt land är inte enkelt och speciellt inte när 

nästan allt ser annorlunda ut. Respondenten är född i Sverige och har därför ett 

annorlunda tankesätt än människor runt omkring henne som kom till Sverige när de var 

äldre, men hon tror att om hon kom till Sverige i till exempel 15 års åldern så hade hon 

inte alls varit så som hon är idag. Hon hade förstått sina föräldrar och deras tankesätt 

mer. Som nämnts tidigare så tror hon att svenskfödda föräldrar är mer öppna och 

accepterande. Ett väldigt bra exempel är krogen och fester, i denna persons familj har 

det alltid varit ett problem och setts som fel. Det är ingenting man gör enligt hennes 

föräldrar, inte att komma hem sent utan att vistas i en miljö där alkohol finns och det har 

gjort att denna person alltid valde bort fester när hon inte hade barn. Svenska och 

svenskfödda föräldrar blir mer som kompisar med sina barn,“Jag vill bli kompis med 

mitt barn och tror att det kommer bli lättare för oss att få en öppen relation och undvika 

så många hemligheter som möjligt” svarade hon när jag frågade hur hon kommer göra 

med sitt egna barn. 
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Respondent 5 svarade också att det finns skillnader men att de främst beror på 

värderingar och uppväxt, att föräldrarnas uppväxt och religion har en stor inverkan på 

hur de väljer att uppfostra sina barn. En familj som är religiösa uppfostrar oftast sina 

barn mer religiöst och automatiskt så blir de föräldrarna mer stränga eftersom det hela 

tiden finns regler att följa. Personen kommer från en religiös familj och den känslan hon 

får är att föräldrar som inte väljer att uppfostra sina barn på ett religiöst eller speciellt 

sätt är mindre stränga. Inte att det är negativt men får en annan uppfostran. Föräldrar 

som är födda och uppväxta i andra länder vill oftast att deras barn ska växa upp på 

samma sätt som de har växt upp på och utlandsfödda föräldrar vill ofta ha mer kontroll 

över sina barn, med kontroll menas inte styra men svenska och svenskfödda föräldrar 

släpper sina barn och låter dem klara sig själva i tidigare ålder. Svenskfödda föräldrar är 

mer fria utan att föräldrarna lägger ner så mycket energi på det. Utlandsfödda föräldrar 

upplevs som strängare trots att dom kanske inte är det. Det beror på att deras sätt att 

uppfostra skiljer sig från den uppfostran som finns i Sverige. På så sätt tror denna 

person att det finns skillnader.  

 

4.2.2 Tror du att det påverkar/kommer att påverka ditt val av 
bostadsområde och bostadsform? 
 

Respondent 1 svarade att han absolut inte tror det utan att motivera varför. Denna 

person var bara helt bestämd och sa att det inte kommer påverka val av bostadsområde.  

 

Respondent 2 tror absolut att det kommer att påverka vart han kommer bosätta sig i 

framtiden. Han var väldigt bestämd vid att han inte ville att hans barn ska växa upp i 

Vivalla eller ett segregerat område. Han vill att hans barn ska växa upp friare och 

självklart går det i Vivalla men i bostadsområdet finns det regler och normer som ska 

följas och dessa regler och normer är inte samma som de som finns i ett område där 

majoriteten är svenskar. Regler och normer skapas oftast av befolkningen i området. 

När andelen invandrare och svenskar skiljer sig så ser det mesta annorlunda ut, 

skillnaderna på Vivalla som är ett segregerat område och exempelvis Sörbyängen som 

inte är segregerat är stora. Sedan finns det även fördelar med att bo i ett segregerat 

område som Vivalla då man får ta del av så mycket mer än i ett mindre eller inte 
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segregerat område alls. Med det menas olika kulturer, religioner, etniciteter, språk och 

mycket mer. Denna person sa även att han har väldigt lätt för att anpassa sig till olika 

grupper men människor som kommer från olika länder och det handlar mycket om att 

denna person har växt upp med en så blandad folkgrupp samtidigt som han tagit del av 

den svenska kulturen. Att jag gått på en skola och i en klass som bestod av många olika 

är något som denna person ser som en fördel.  

 

Respondent 3 svarade att hon tror att hennes föräldrar kommer att påverka henne lite när 

hon sen ska välja bostadsområde. Hennes föräldrar hade valt att uppfostra henne mer 

“svenskt” eller vad det kan kallas. Hon sa hela tiden att hon talade utifrån egna 

erfarenheter och tror att det går att uppfostra sina barn precis som man själv vill oavsett 

vilket område man bor i. 

 

Respondent 4 var helt säker på att hennes föräldrar skulle påverka hennes val av 

bostadsområde, hon bor just nu i Vivalla men ska flytta till Almby om cirka två veckor. 

Almby är ett bostadsområde där majoriteten är svenskar och högutbildade. Valet av 

område beror på att personen inte ville att hennes barn ska få uppleva samma krock som 

hon själv har fått göra. Anledningen till flytten är att hon inte vill att hennes barn ska 

växa upp i ett segregerat område. Hon tänkte även mycket på framtiden, om barnen får 

växa upp i ett icke segregerat bostadsområde så kommer de känna sig mer hemma där 

än i ett segregerat område. Sedan sa hon att hennes barn kommer få uppleva Vivalla 

ändå eftersom en stor del av släkten och familjevännerna bor kvar där.  

 

Respondent 5 var osäker på om föräldrarna kommer påverka valet av bostadsområde 

och om det nu gör det så vet personen inte hur mycket det kommer att påverka eftersom 

personen trivs bra i Vivalla. Men majoriteten av personens vänner bor i Mellringe som 

ligger nära Vivalla och där är majoriteten också invandrare, flest syrianer. Denna person 

är själv syrian så det är inte så konstigt att han känner sig mer hemma i Mellringe 

eftersom han har mer gemensamt med dem än med befolkningen i Vivalla.  
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4.2.3 Varför bor du där du bor idag? Vivalla/Sätra 
 
Alla intervjuade personer bor i Vivalla av olika anledningar. Respondent 1 bor där idag 

eftersom föräldrarna blev placerade där, det var år 1987 och då fanns det inte många 

invandrare som bodde i området. Det var nästan bara etniskt svenskar som bodde där 

och denna person svarade att han har bott i Vivalla hela sitt liv och har gjort det för att 

hans föräldrar gör det. Hans föräldrar trivs väldigt bra i området trots oroligheterna, 

oroligheterna är ingenting som personen själv eller hans familj har bevittnat eller varit 

med om under alla år som de har bott i Vivalla. För denna person spelar det ingen roll 

om han bor i Vivalla eller i ett icke segregerat område men han sa att han har upplevt att 

människor som följer media men inte har varit i området och upplevt hur det egentligen 

är att vara där är väldigt snabba på att döma när man nämner att man är från Vivalla.  

 

Respondent 2 bor där av ungefär samma anledning, föräldrarna blev placerade där och 

han bor fortfarande hemma. Snabbt efter att familjen placerades där flyttade familjens 

släktingar dit från Irak vilket har lett till att föräldrarna inte har känt att de är i behov av 

att flytta därifrån eftersom de känner sig hemma i området.  

 

Respondent 3 bor också kvar i Vivalla på grund av att föräldrarna bor kvar i Vivalla och 

de trivs där. Respondenten bodde först i Vivalla tillsammans med sin familj och sedan 

när hon gifte sig så var mannen redan bosatt i området så hon flyttade inte ifrån området 

utan bytte bara lägenhet. Nu ska hon dock flytta till ett område som inte är segregerat 

och anledningen till att de har valt att lämna området är på grund av oroligheterna som 

sker i området och vill att deras barn ska bli mer integrerade i samhället. Hon nämner 

även att hon absolut inte har någonting emot att bo i Vivalla men hon har sett att många 

av dem som bor kvar i Vivalla inte riktigt anpassar sig till det svenska samhället 

eftersom det ofta ses som “töntigt”. Det är viktigt att ha kvar sin kultur men till en viss 

gräns.  

 

Respondent 5 svarade att han bor kvar i Vivalla eftersom familjen bor där och han bor 

hemma. Anledningen till att han bor kvar hemma är att han studerar och ser det inte som 

speciellt smart att flytta hemifrån när han ändå studerar i samma stad som familjen bor 

i. 
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4.2.4 Vart vill du bo i framtiden? (Segregerat eller inte segregerat)  
 
Respondent 1 svarade att han hoppas på att samhället förändras och skillnaderna i 

samhället minskar eller upphör helt i framtiden. För denna person spelar det inte så stor 

roll om området är segregerat eller inte segregerat. Med tanke på flyktingströmmen i 

dagsläget så ser det inte så ljust ut gällande minskad segregering i Sverige. 

Respondenten sa att han upplevt att Sverige på senare år förlorat vad som tidigare varit 

Sverige på grund av rädslan för att framstå som ett rasistiskt land. Därför kommer det 

blir svårt för nykomlingar att anpassa sig till Sverige eftersom landet håller på att 

förlora sin egen kultur. Sverige känns som en subkultur med kulturer som är frånskilda 

från varandra och inte har en övergripande kultur som nya människor kan ta del av. Han 

vill helst bo i ett område som inte är segregerat eftersom han själv tror att han skulle 

passa in där mer men kan även tänka sig bo i ett segregerat område.  

 

Respondent 2 svarade att han inte vill bo i ett segregerat område. Han är uppväxt i 

Vivalla och området har inte en bra stämpel. Han sa att han inte vill att hans barn ska 

växa upp Vivalla eller något annat segregerat område. Eftersom hans barn förmodligen 

kommer födas i Sverige så vill han att de ska få uppleva den svenska kulturen fullt ut 

vilket de inte kommer göra i Vivalla. Han vill självklart att barnen ska få vänner från 

alla möjliga olika länder för att bli mer öppna för olikheter men det kan de göra genom 

att bo i ett område som inte är segregerat. Han svarade att han tror att mycket av en 

persons beteende har med vart man växer upp att göra kombinerat med föräldrars 

uppfostran. Självklart spelar andra faktorer in i det hela med dessa två är de som spelar 

in mest tror han. 

 

Respondent 3 svarade att hon skulle kunna tänka sig bo i ett segregerat område men 

helst inte, speciellt inte Vivalla med tanke på oroligheterna som ökar. För denna person 

handlar det inte om segregation utan mer om oroligheterna som finns i området. 

Respondent 4 väldigt kort på denna fråga att hon inte vill bo i ett segregerat område och 

önskar att hon inte växte upp i Vivalla. Den sista personen skulle välja att bo i ett 

mindre segregerat område men även ett område där han känner att han hör hemma. Han 

trivs i Vivalla men tycker att nivån på segregationen har gått över gränsen eller vad man 

ska säga. Att gå igenom Vivalla centrum känns som att vara i ett helt annat land. Han 
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vill bo i ett område som är mindre segregerat eller inte segregerat alls. För denna person 

är inte segregation ett problem utan det viktiga är gemenskapen i området.  

 
4.2.5 Tror du att etnicitet har med val av bostadsform och bostadsområde 
att göra och varför? 
 

Respondent 1 att det kan påverka. Att människor med invandrarbakgrund har en tendens 

att välja områden där människor som de kan hitta sig själva i. De vill känna att de passar 

in och är välkomna. Invandrare kan ha en rädsla för att blandas in med svenskar 

eftersom det kan uppstå en krock. Människor vill känna att de inte blir dömda av andra 

människor vilket ofta händer. Till exempel tycker svenskar att det är väldigt konstigt att 

grannen som en aldrig hälsat på plingar på med en tallrik med mat. Medan i den 

kulturen hos invandrare är detta väldigt vanligt eller så anses man vara snål och konstig. 
 

Respondent 2 svarade också att den tror att föräldrars etnicitet påverkar val av 

bostadsform och bostadsområde. Hans föräldrar valde att bo kvar i Vivalla eftersom de 

kände att de har en koppling till människorna i området. Enligt denna person så var det 

fullt normalt att leva nästan precis som de gjorde när de bodde i Irak utan att upplevas 

som “konstiga” som de hade gjort om de bodde i ett annat område. Där skulle de lätt få 

fördomar och bli stämplade som en typisk invandrarfamilj men det händer inte i 

Vivalla. Många som kommer till Sverige vill oftast bo i områden där de känner att de 

hör hemma vilket är fullt förståeligt. Eftersom han vet vad den bakomliggande orsaken 

till varför hans föräldrar bott kvar i Vivalla och trivs där så har det skapat en rädsla, inte 

mycket men lite har det gjort. Ända sedan barnsben har detta byggts upp från mina 

föräldrars sida att de inte skulle klara av att bo i ett område där majoriteten av 

befolkningen är etniskt svenskar. Han var inte helt säker på om det verkligen är så för 

det kan en person inte veta utan att uppleva men i början av intervjun sa han att han 

blivit och än idag blir påverkad av sina föräldrar trots sin ålder.  

 

Respondent 3 svarade att det påverkar lite. Antingen älskar man det eller så hatar man 

att bo området som man har växt upp i tillsammans med sin familj. Hon tror att det är en 

kombination mellan båda två och själv står där emellan. Hon kan tänka sig bo i Vivalla 

resten av sitt liv men samtidigt vill hon inte förknippas med Vivalla just på grund av 

fördomarna som hon får när hon säger att hon bor i Vivalla. Men hon har lärt sig älska 
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det eftersom föräldrarna vid många tillfällen pratar om hur trevligt det är att bo där. Det 

är någonting som har satt sig i hennes huvud sedan barnsben, att Vivalla är ett trevligt 

bostadsområde med en bra gemenskap bland de människor som bor i området. Hennes 

föräldrar är inte födda i Sverige men hon har svårt att se skillnaderna mellan sig själv 

och en person med svenskfödda föräldrar, människor utifrån kan inte se det på samma 

sätt som hon själv kan. Detta är en mening som personen själv sa:  

 

“Jag som har haft det så fritt och ändå har levt väldigt svenskt har inga 

problem med att bo i ett område liknande Vivalla och mina barn skulle få 

leva lika fritt som jag har gjort. Så i mitt fall tror jag inte att mina föräldrars 

etnicitet har så stor betydelse kring vart jag kommer bosätta mig”. 

  

Respondent 4 tror att föräldrars etnicitet har stor betydelse. Hon har många syskon som 

hon fått dela rum med och det har hennes föräldrar inte sett som ett problem för under 

deras uppväxt och i deras värld så behöver ingen ett eget rum. Hon tyckte det var 

väldigt jobbigt att dela rum med sin syster som är några år yngre än henne och kunde 

inte ha kompisar hemma på grund av det. Enda gångerna hon hade besök var när 

föräldrarna och syskonen inte var hemma. Sedan var det inte bara det som var ett 

problem utan hon kände att hon inte kunde ha ett “privat” liv. När hon får barn så 

kommer alla barn definitivt få ha ett eget rum oavsett ålder och detta har hon insett och 

fått bekräftat tack vare sina föräldrar. I en svensk familj är det inte lika vanligt att tre 

syskon får dela rum eller att en familj på sju personer bor i lägenhet med tre sovrum. 

Det tror jag handlar om hur invandrare bor i sina hemländer och där är detta helt 

normalt men inte här.  

 

Respondent 5 hävdar också att föräldrars etnicitet påverkar val av bostadsform och 

bostadsområde. Hans föräldrar är kristna och religiösa så i Vivalla skolan har det 

uppstått krockar och konflikter gällande religion eftersom majoriteten av klassen var 

muslimer och han ansågs som konstig. Enda anledningen till att hans föräldrar bor i 

Vivalla är för att de trivs i området och inte vill flytta därifrån trots barnens svårigheter. 

För dem är de lättare för de själva är uppväxta med blandade religioner men inte för en 

person som bara lärt sig en religion. Denna person vill helst inte bo i Vivalla just för att 
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hans barn inte ska få uppleva att vara olik alla andra på grund av religion. Han sa att 

mycket var föräldrarnas fel, han sa:  

“Om mina föräldrar inte hade valt att uppfostra oss på detta sätt så skulle vi inte behöva 

uppleva dessa krockar och känt att vi passar in mer i området. Jag kommer absolut inte 

göra det mot mina barn, de kommer själva få välja hur de vill vara och vad de vill tro 

på. Jag kommer självklart hjälpa till med vägledning men inte bestämma religion eller 

liknande”. 

 

Han kommer inte vilja bo kvar i Vivalla i framtiden, det kanske skulle gå eftersom han 

säger att han kommer låta sina barn vara mer fria men just nu är tanken att i framtiden 

lämna Vivalla.  
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5. Diskussion 

 
Precis såsom Nordstöm & Åslund (2009) säger är Sverige idag ett mångkulturellt land 

och många olika etniska grupper förekommer och samlas inom samma områden, arbetar 

på olika platser och umgås med olika bekantskapskretsar (Nordström & Åslund, 2009).  

Det håller jag absolut med om. Det finns bostadsområden där majoriteten av 

befolkningen består av etniskt svenskar men i dessa områden finns det oftast ett litet 

antal individer med utländsk bakgrund. 

 

Många etniska grupper gör att etnisk boendesegregation uppstår. Vissa människor i 

dessa etniska grupper har det bra ställt gällande ekonomi och på så sätt större 

valmöjligheter avseende val av bostadsområde och bostadsform. Miljonprogrammet 

som genomfördes mellan åren 1965-1974  för att få bukt på bostadsbristen ledde till stor 

förändring i städerna, både sociala och etniska förändringar på bosättningsmönstren i 

städerna (Boverket, 2014). Låginkomsttagare, arbetslösa och individer med olika 

etniska olikheter placerades i miljonprogramsområden. Placeringarna var både frivilliga 

och ofrivilliga och på så sätt uppstod segregation i bostadsområdena. Konsekvenserna 

av detta blir en mer påtaglig etnisk boendesegregation som kan leda till kriminalitet och 

utanförskap av olika befolkningsgrupper.  

 

Majoriteten av respondenterna svarade deras familjer blev placerade eller valde att 

bosätta sig i något av de segregerade områdena Vivalla eller Sätra så i deras fall varierar 

det mellan självvald segregation och icke självvald segregation. De bor idag kvar i 

området på grund av gemenskapen och att de känner att de hör hemma bland den 

resterande befolkningen i området. Det finns idag forskning som säger att människor 

som har invandrat eller har utländsk bakgrund, är arbetslösa och har det sämre ställt 

gällande ekonomi väljer att bosätta sig i områden där det finns etniska olikheter 

(Hugosson & Maandi, 2008). 

 

En av de bakomliggande orsakerna till att de blev placerade i vissa områden beror till 

stor del på att Sverige förr var i stort behov av arbetskraft. Det gjorde att individer med 

olika etniska bakgrunder snabbt växte och etablerades i Sverige. Det var inte bara 

arbetskraften som ledde till det utan också att människor blev tvungna att fly sina 
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hemländer på grund av omständigheterna i länderna, till exempel krig, politiska eller 

religiösa skäl (Nordström & Åslund, 2009). 

 

De unga vuxna har enligt intervjuerna förståelse för det och kan sätta sig in i sina 

föräldrars situation och säger att deras har satt spår hos dem. Vissa av personerna 

kommer inte välja att bosätta sig i ett segregerat område när det är dags för att flytta och 

bilda familj och för vissa spelar det ingen roll men det var ingen som sa att den vill 

fortsätta bo i ett segregerat område när det är dags att välja själv. Att föräldrarna är 

födda och uppväxta utomlands har alltså stor betydelse i deras fall eftersom de unga 

vuxna helst inte vill bo i ett område som de själva växt upp i. Jag som inte har någon 

erfarenhet av att bo i ett segregerat område skulle undvika att bosätta mig i ett 

segregerat område. Även familjesituation spelar in här, föräldrarnas sätt att uppfostra 

barnen, hur föräldrarna själva fick växa upp och även barnen/de unga vuxnas 

umgängeskrets. Denna fråga svarade intervjupersonerna helt olika på när jag ställde 

den. 

 

Eftersom etniskt segregerade bostadsområden har utmärkande egenskaper så som 

låginkomsttagare, etniska olikheter, stora in- och utflyttnings siffror som kan leda till 

försvagad social kontroll i bostadsområdet och otrygghet. Konsekvenserna av detta kan 

leda till ökad brottslighet eftersom det saknas förtroende mellan de boende och 

samhällsinstitutionerna. När det saknas förtroende så är det lätthänt att medborgarna 

tappar intresse för sitt eget område (Stjärne et al., 2007). 

 

Enligt samhällsvetares studier så finns det ett mönster mellan ras och segregation på 

grund av ett nära samband som finns mellan grupper och dess socioekonomiska 

välbefinnande. Det som tydligt syns är att möjligheter och resurser är fördelade på ett 

ojämnt sätt. Vissa områden består av säkrare och tryggare gator, högre boendestatus och 

bättre skolor (Massey, 2016).  

 

Genom att vissa områden ger de boende bättre villkor så gör det att dessa människor tar 

mer ansvar över sina områden och är mer rädda om de och har mer förtroende för 

samhällsinstitutionerna. 
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Enligt de resultat som kommit fram så är utlandsfödda föräldrar mer stränga än svenska 

och svenskfödda föräldrar utifrån respondenternas egna erfarenheter och den största 

bakomliggande orsaken till detta är enligt resultaten att utlandsfödda föräldrar fokuserar 

mycket på att bygga upp sina barn i tidigt ålder. De unga vuxna var också enade om att 

de unga vuxna som har utlandsfödda föräldrar har fler hemligheter för sina föräldrar och 

det leder till sämre relation mellan dem. Med sämre relation menas inte att de har en 

dålig men den är inte lika öppen som en person med svenskfödda föräldrar har med sina 

barn. En orsak till det kan vara de olika kulturer som finns i segregerade 

bostadsområden och normer som skapas av befolkningen i dessa områden. Utländska 

föräldrar har fler ögon på sig och försöker därför få sina barn att framstå som ”perfekta” 

i människors ögon utifrån. De behöver mer bekräftelse gällande sina barn för på så sätt 

framstår de som bra föräldrar om de lyckas med sina barn och det är därifrån bilden av 

att de är strängare kommer. Alltså handlar de inte om att de är strängare utan mer rädda 

för att inte lyckas eftersom föräldrarnas uppfostran speglar hur bra föräldrar dem är. Det 

kan framstå som att man ser svenskar som slappa men det handlar om att de har mer 

kunskap kring hur det svenska samhället och hur den svenska bostadsmarknaden 

fungerar. Detta är vad intervjupersonerna har svarat och eftersom de flesta var enade 

kring denna fråga så finns det en chans att det är så eftersom de upplever det så. 

 

Alla har olika åsikter kring ämnet segregation. Media och människor utifrån har 

fördomar och får det att se ut som att segregation är ett problem. En respondent svarade 

att segregation inte är ett problem. Det är såklart inte lätt för en person utifrån att veta 

det men istället för att ha fördomar kan det vara bra att uppleva ett segregerat område 

eller prata med människor som bor i dessa områden. Eftersom segregerade 

bostadsområden ofta kopplas till utsatta bostadsområden och många tror att det innebär 

samma sak så är det lätt att fördomar och negativa tankar uppkommer. I detta fall är 

Sätra endast segregerat och Vivalla är segregerat och utsatt. Vivalla ligger etta på listan 

över Sveriges mest utsatta områden (Polisen, 2015). Men många tror att även Sätra är 

utsatt men det är bara segregerat och det bor många olika etniciteter i området. Att en 

person som bor i ett segregerat område inte ser segregationen som ett problem är också 

en vanesak, att vara uppväxt och integrerad med befolkningen i området gör att det inte 

märks av på samma sätt som för en person utifrån. Sedan handlar det till viss del om hur 
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en person får lära sig om segregation av sina föräldrar och hur de ser på segregationen. 

Föräldrar har en stor inverkan på sina barn även om det i många fall inte är tydligt.  

 

En av de viktigaste bakomliggande faktorerna till varför många själva väljer att bosätta 

sig i segregerade bostadsområden eller om de redan bor där väljer att bo kvar trots att de 

har resurser och valmöjligheter är att människor vill bo nära människor de har koppling 

till. Det kan vara språk, kultur, normer, religion, etnicitet och mycket annat som spelar 

in. Människor vill alltså bo i områden där de känner sig bekväma och befolkningen runt 

en är lika sinnade och ligger på samma nivå. Med samma eller liknande nivå, med detta 

menas inkomst eller utbildningsnivå. Att känna sig hemma och grupptillhörighet är 

viktigt för en individs hälsa. Bland befolkningen finns det en rädsla att inte bli 

accepterade och få samma chans som etniskt svenskar får. Det förekommer ofta att 

personer med utländsk bakgrund och bor i segregerade områden inte accepteras på 

samma sätt. Därför väljer många att bo kvar i segregerade områden (Molina, 1997). 

 

För en människas hälsa är det självklart bättre att bli accepterad men det kan även ha 

negativa konsekvenser. Ett exempel är att knyta kontakter med människor i arbetslivet 

eller och i segregerade områden, främst Vivalla så är det brist på personer med högre 

karriär så att knyta kontakter genom grannskapet är nästintill omöjligt (Stjärne et al., 

2007). 

 

Eller för en person med bristande språkkunskaper kan det leda till att den personen inte 

får de språkkunskaper som den faktiskt hade kunnat om den försökte knyta kontakter 

med människor som har bättre språkkunskaper än personerna i ens egen omgivning. 

Orsakerna till detta kan vara att de har så många som talar samma språk runt omkring 

sig och är då inte i behov av att tala svenska, att en person då inte lär sig svenska är inte 

så konstigt. Med för många personer som delar samma kultur, språk, åsikter och mycket 

annat är det svårare att integreras med det svenska samhället (Molina, 1997). Det finns 

bevis på att individer då lever på samma sätt som de gjorde i sitt hemland enligt de 

resultat jag har fått av respondenterna. Det kan skapa rädsla hos andra generationens 

invandrare så de försöker integreras med samhället mer än sina föräldrar. Men främst är 

det för att de är födda och uppväxta i Sverige och har mer koll på hur det svenska 

samhället fungerar. Om föräldrarna inte integreras med samhället så blir det svårare för 
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barnen att göra det eftersom de har påverkan på sina barn. Det höll de unga vuxna med 

om. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna svarade att de tror att föräldrar och det 

bostadsområde de bor i nu kommer att påverka framtida val av bostadsval och 

bostadsområde. Det som ligger bakom detta är främst att en individ tar efter sina 

föräldrar väldigt mycket vare sig den vill eller inte. En människa föds som ett blankt 

papper och lär sig sedan om normer, kultur, beteende och allt som hör till livet i tidig 

ålder från de personer som finns runt omkring. Det kan vara fröknar på dagis, lärare på 

skolan, syskon, kompisar, släkt och alla möjliga personer som befinner sig runt en 

person. Även miljön där man växer upp påverkar vad man är bekväm med och vad som 

känns främmande. Respondenterna ser inte segregerade områden som negativt eftersom 

de är så pass bekanta med hur det är att vara bosatt i ett sådant område. De tycker 

snarare att de är positivt att bo i segregerade områden då de blir mer öppna för olika 

etniciteter, kulturer och religioner vilket de inte tror att de skulle vara om de bodde i ett 

icke segregerat område. Platsen man bor på och hur man bor är viktigt för integration 

och segregation.  

 

Var bostaden är placerad, hur det ser ut där man bor, vilka som är ens grannar och 

områdets service påverkar människan, människans sociala vardagsliv, sociala nätverk, 

utbildning och människans karaktär. Det som främst påverkas människor liv, vem och 

vad de blir är sociala gemenskaper, skolunderbyggnad och framgång (Peterson & 

Hjerm, 2007). 

 

Men trots det så svarade många att det inte spelar någon roll vart de bor när de får egna 

barn, om området är segregerat eller icke segregerat men helst ska det inte vara 

segregerat. Det kan handla om att de vill att deras barn ska få samma chanser som 

etniskt svenskar får, en person som bor i till exempel Vivalla eller Sätra får inte samma 

chanser som en person som bor i ett område där majoriteten är etniskt svenskar. Detta 

gäller båda områdena men främst Vivalla då Vivalla är ett utsatt bostadsområde och 

segregationen är mer påtaglig där. Alla sa att de trivs i sina bostadsområden men i 

Vivalla såg det annorlunda ut. Personerna trivs i området på grund av gemenskapen 

bland befolkningen och tillhörigheten som individerna känner men segregationen har 
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gått över gränsen sägs det. Med det menas att i Vivalla så har många valt att ha kvar allt 

gällande beteende, kultur, religion som finns i hemlandet. Att vistas i Vivalla kan bara 

obekvämt för människor som inte är bekanta med andra etniciteter. Det kan även jag 

hålla med om. Jag har under hela min uppväxt bott i områden som är svensktäta och när 

jag sedan fick uppleva Vivalla på riktig förra sommaren så förstod jag verkligen vad 

människor menade. Männen går runt i klänningar precis som i de gjorde i sina 

hemländer, det finns caféer som män samlas och spelar kort tillsammans. För de boende 

i området är det säkert jätte trevligt men för en person utifrån kan det se annorlunda ut 

på ett negativt sätt.  

 

I Sätra ser situationen annorlunda ut då Sätra är uppdelat och det finns delar där 

majoriteten består av etniskt svenskar. Andra generationens invandrare var mer positiva 

till att bo kvar i Sätra än till att bo kvar i Vivalla. I Sätra kan en person med 

utländskbakgrund försvenskas enligt resultaten men i Vivalla är det svårare. Det skulle 

inte accepteras på samma sätt eftersom stora delar av befolkningen inte ser att de inte 

har anpassat sig till det svenska systemet. Men det finns bevis på att det är möjligt att 

försvenskas i Vivalla, det är inte det lättaste men det går eftersom en av respondenterna 

har föräldrar som har gjort det. Det var även den personen som har levt väldigt svenskt i 

Vivalla trots att personen har utlandsfödda föräldrar som ansåg att det inte skulle vara 

något problem att bo kvar i Vivalla när hon väl får barn. Hon ser inte att etnicitet, 

utlandsfödda eller inlandsfödda föräldrar påverkar vart hon kommer bosätta sig i 

framtiden. Det tror jag hon säger främst utifrån egna erfarenheter. Det handlar om vad 

man själv gör det till och hur man själv väljer att leva.  

 

Det som jag tycker var viktigast var att en person svarade att det inte är så lätt att 

integreras med det svenska samhället eftersom Sverige har förlorat vad som tidigare 

varit Sverige. Detta främst på grund av rädslan av att framstå som ett rasistiskt land. Så 

genom att komma till Sverige som flykting och sedan bli placerat i ett segregerat 

område gör att människor inte lär sig om hur det svenska systemet, hur den svenska 

bostadsmarknaden fungerar och hur den svenska kulturen är. Landet håller på att förlora 

sin egen kultur. Sverige känns som en subkultur med kulturer som är frånskilda från 

varandra och inte har en övergripande kultur som nya människor kan ta del av. 
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