
Presentation. 

Hej. Som vi sagt tidigare så är det här då en intervju om din upplevelse av relationen mellan 

ditt bostadsområde xx och det angränsande bostadsområdet xx. Det kommer att vara ganska 

öppna där du får berätta fritt om dina erfarenheter och upplevelser. Det finns självklart inga 

rätt eller fel.  

 Inom gruppen  

Kan du börja med att berätta lite om dig själv?  

Den här intervjun kommer handla om din uppväxt med fokus på ditt bostadsområde, så du 

kanske kan börja med att berätta lite om din uppväxt? Mellan vilken ålder bodde du i ditt 

uppväxtområde?  

 Trivdes du bra i ditt bostadsområde under uppväxten? Varför/ Varför inte? Var gillade du att 

hänga när du var med dina vänner? Hur umgicks du och dina vänner? Vilka platser? Kan du 

berätta om en typisk eftermiddag efter skolan med dina kompisar? (Högstadium) 

Vilka känslor hade du gentemot ditt bostadsområde under uppväxten? (Stolthet, gemenskap, 

skam osv) 

Vad är det första du tänker på när jag säger ”Gottsunda-bo” eller ”Sunnersta-bo” 

Hur ansåg du att en ”typisk sunnerstabo”/ Typisk gottsundabo” var? 

Ansåg du att du var en ”typisk Sunnerstabo/ Gottsunda bo? Berätta hur du tänker 

Ansåg du att man kunde se på en person som man mötte på tex stan om den kom från  

Gottsunda/ Sunnersta och i så fall påvilket sätt( ex var det klädstil, sätt att prata osv) 

 

Fanns det olika grupper inom ditt bostadsområden? (Till exempel  utifrån lägenheter/villa, 

sport, etnicitet osv) Fanns det hierarkier inom gruppen och bostadsområdet? Hur då? Vad 

berodde det på i så fall? (T.ex. ekonomi, humor, fysik, intelligens)  

Vad upplevde du gav status inom din grupp när du växte upp? Vilka tillhörde ”eliten”? Vad 

hade dessa personer för egenskaper? 



Var det viktigt att klä sig snyggt och ha dom ”rätta märkena” på kläder och saker när du va 

yngre? Beskriv hur du tänker? Hade du detta? 

 

Gällande bostadsområdet i sig. Hur tror du andra pratade och såg på just din stadsdel?( Och på 

de som bodde där) 

När du för andra berättade vad du kom ifrån (Gottsunda eller Sunnersta) Vad fick du för 

respons?  

Hur upplevde du att andra uppfattade dig utifrån ditt bostadsområde?lik den förförra frågan 

Var det någon skillnad på hur du uppfattade Gottsunda/ Sunnersta mot hur det beskrivs? 

Har du någon gång undvikit att säga var ifrån du kom på grund av att du inte ville bli bedömd 

på ett visst sätt? (skam) 

Hur pratade man om ert bostadsområde inom familjen? (ville flytta, trivdes, bra/ dåliga 

människor osv) 

Har du kontakt med vänner från det bostadsområde du växte upp i? Berätta lite om vad dom 

gör idag? Om inte, varför? 

 

Skulle du kunna tänka dig flytta tillbaka till ditt bostadsområde? Skulle du vilja att dina barn 

växte upp där?  
 

Den ”andra gruppen” 

Tyckte du att det var någon skillnad på ungdomar från olika delar av staden?  

Hur pratade man om individer från ”den andra stadsdelen” ( Sunnersta/ Gottsunda) med sina 

vänner ? Hur gick snacket? 

Hur pratade man inom familjen om det andra bostadsområdet?  

Brukade  ungdomar i staden umgås oavsett bostadsområde? 

 

Om du gick i Gottsunda eller Valsätra, umgicks du i skolan ”över gränserna”? Vad hade ni 

gemensamt? 

 

Umgicks du med personer i angränsande bostadsområde på fritiden när du var yngre? (T.ex. 

om du är från Gottsunda umgicks du med människor från Sunnersta och vice versa) Vad var 

den gemensamma faktorn då? 



 

Har du kontakt med vänner  som är uppväxta i angränsat område? (Om du är uppvuxen i 

Gottsunda är det Sunnersta och vice versa) 

 

 

Tyckte du under din uppväxt att det var någon skillnad på ungdomar från Gottsunda 

respektive Sunnersta?  

 

Var man avundsjuk på den andra gruppen? Och i så fall hur och varför? 

 

Umgicks din familj med personer som bodde i angränsat område? (Om du var från Sunnersta 

tänk Gottsunda och vice versa) 
 

 

Hur uppfattade du ungdomars situation i Gottsunda/Sunnersta? Tror du det skiljde sig mellan 

områdena? 

 

- Anser du att  alla ungdomar har samma möjlighet att bli den man vill sig oavsett om man är 

uppväxt i Gottsunda eller Sunnersta?  

Tror du att du hade formats annorlunda om du växt upp någon annanstans? Varför ja, varför 

nej? 

Slutligen, är det något du vill berätta om som vi inte frågat eller tänkt på? 

 

 


