
Jämförelse mellan individerna uppväxta i Gottsunda och  Sunnersta 
Nedan följer en genomgång av ett antal bakgrundsvariabler och hur dessa skiljer sig mellan 

intervjupersonerna från Gottsunda och Sunnersta.  

Av våra tolv intervjupersoner är sex uppväxta i Gottsunda och sex i Sunnersta. Av intervjupersonerna i 

Gottsunda är 5 män och 1 kvinna, medan könsfördelningen är jämn mellan intervjupersonerna i 

Sunnersta.  

 

I tabellen nedan har vi jämfört uppväxtort med var individerna är födda. Resultatet visar att samtliga 

intervjupersoner är uppväxta i Sunnersta är födda i Sverige jämfört med 50 % av dem som är uppväxta i 

Gottsunda.  

 
 

I tabellerna nedan kan vi utläsa att samtliga intervjupersoner från Gottsunda har föräldrar födda i länder 

utanför Europa medan samtliga i Sunnersta har föräldrar födda inom Europa, och då endast en individs 

pappa utanför Sverige.  



 

 

 

Av intervjupersonerna från Sunnersta bor de flesta numera i Uppsalas innerstad och en tredjedel bor i en 

förort till Uppsala. Av personerna från Gottsunda bor 83, 3 % i Uppsala innerstad. 

 

 



Hälften av intervjupersoner från Gottsunda är gifta och 16,7 % förlovade medan ingen från Sunnersta är 

varken förlovad eller gift, där är istället 50 % singlar.  

 

 

 

I Sunnersta har ingen intervjuperson barn medan 50% av intervjupersonerna från Gottsunda har barn.  

 

 

 

Index över innehav av de olika kapitalformerna 

Socialt kapital 
Vi har gjort ett index för att mäta socialt kapital av följande variabler: Hur ofta träffar du din familj? Hur 

ofta träffar du din släkt? Hur många vänner umgås du med regelbundet? Hur ofta träffar du dina vänner? 



Skalan sträcker sig mellan 0 och 16 poäng, där 16 poäng. Ju högre poäng desto mer socialt kapital. I vår 

undersökning hade ingen intervjuperson mindre än 9 poäng.  

 

  

 

 

 



 

Kulturellt kapital 

Vi har även gjort ett index över innehav av kulturellt kapital. Detta gjorde vi utav variablerna: Hur ofta 

går du på teater? Hur ofta går du på konsert? Hur ofta reser du utomlands? Hur ofta åker du på affärsresa? 

Hur ofta åker du på upplevelseresa? Hur många böcker läser du per månad? Hur ofta läser du en 

dagstidning? Hur ofta ser du på nyheterna? Vilket betyg hade du i svenska i årskurs 9? Vilket betyg hade 

du i svenska i årskurs 3 på gymnasiet? Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

Ju högre poäng desto högre kulturellt kapital. I vår undersökning hade ingen person mindre än 23 poäng.  

 

 



Ekonomiskt kapital 
Vi har gjort ett index över ekonomiskt kapital av variablerna: Hur bor du? Vilken månadsinkomst har du? 

Har du bil och vad kostade den? Ju högre poäng desto mer ekonomiskt kapital.  

 

 

 

 



 

 

Jämförelse av innehav av de olika kapitalformerna mellan personer uppväxta 

i Gottsunda respektive Sunnersta. 
  

Socialt kapital 

Det första vi gör är att ta fram en korstabell för att se hur  relationen mellan uppväxt område och socialt 

kapital ser ut. Då ser vi att 50 % av intervjupersonerna från Sunnersta  har fått mellan 13 till 16 poäng. 

Denna siffra för Gottsunda är 66,6 %. Detta tolkas som att individerna från Gottsunda har ett större socialt 

kapital än de från Sunnersta.  

 
 

Kulturellt kapital 

VI gör sedan en likadan korstabell för sambandet mellan uppväxtort och kulturellt kapital. Även här får 

individerna från Gottsunda högre poäng, 50 % av intervjupersonerna från Gottsunda får de tre högsta 

poängen på skalan. Endast 16,7 % av individerna från Gottsunda hamnar i den övre delen av 

skalan

 



Ekonomiskt kapital 

Till sist jämför vi de individernas från respektives bostadsområde ekononomiska kapital. Vi kan då se att 

50 % av intervjupersonerna från Gottsunda hamnar på den övre delen av skalan medan endast 16,7 % av 

individerna från Sunnersta.  75 % av dem som fått 4 poäng är uppväxta i Sunnersta jämfört med 25 % 

från Gottsunda. 

 

 

Vi har även ett antal variabler gällande hälsa, fritidsaktiviteter, utseende och hur  man väljer 

umgänge som vi ska jämföra mellan grupperna.  

 

Tabellen nedan visar att en tredjedel av individerna från Gottsunda har gjort en tatuering medan 

motsvarande siffra för Sunnersta är noll. När det gäller piercingar har 16,7 % av individerna frångjort en 

piercingen ingen från Gottsunda. De flesta från båda stadsdelarna, 83,3 %, har inte gjort någon piercing 

och kan inte tänka sig att göra det. Ingen av intervjupersonerna har gjort någon skönhetsoperation men 

mer än hälften från båda områdena kan tänka sig att göra det.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De flesta från båda områdena lägger ner mindre än 500 kronor på sitt utseende per månad, dock lägger en 

tredjedel av individerna från Sunnersta 1000-2000 kronor på sitt utseende per månad medan ingen från 

Gottsunda lägger denna summa. Detta kan dock bero på att det var fler kvinnliga intervjupersoner från 

Sunnersta och att dessa i högre utsträckning angav den högsta summan.  

 

 

Även när det gäller vilken summa man lägger på kläder per månad spenderar de från Sunnersta något mer 

pengar på detta.  

 

 

 

 

 



När det gäller hälsa och livsstil är det ingen skillnad mellan grupperna på hur viktigt man tycker det är att 

leva hälsosamt.  

 

 

66,7 % av individerna från Sunnersta tränar varje dag eller några gånger i veckan medan endast 33% av 

individerna från Gottsunda tränar i samma utsträckning.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

När individerna från Sunnersta tränar ägnar sig de flesta åt gym och sedan är det 16,7 % vardera på 

skidor, fotboll och innebandy. I Gottsunda ägnar sig de flesta åt fotboll, 50 % och en tredjedel åt gym.  

 

 

Alkoholvanorna skiljer sig till viss del mellan områdena. Samtliga intervjupersoner från Sunnersta dricker 

alkohol någon eller flera gånger i veckan medan endast 16,7 % av individerna från Gottsunda anger att de 

dricker någon gång i veckan. När det gäller vad man dricker anger 50 % av de från Sunnersta att de helst 

dricker vin, medan två tredjedelar från Gottsunda anger att de helst dricker öl.  

 



 

 

När det gäller val av umgänge ter det sig som att det viktigaste inom båda områdena är värderingar som är 

det viktigaste. Även bostadsområde har angetts av båda områdena medan klädstil angetts som viktigt 

endast av en individ från Sunnersta. När det sedan gäller vad man delar med sina vänner så har två 

tredjedelar av individerna från Sunnersta svarat etnicitet, och övriga svar är klädstil och kön. Från 

Gottsunda så har hälften svarat att de delar värderingar och en tredjedel bostadsområde.  

 



 

 

 

 

 

När det gäller vad intervjupersonerna från respektive uppväxtområde röstade på i senaste riksdagsvalet är 

skillnaderna tydliga, i Gottsunda röstade 83,4 % på de rödgröna partierna medan 83,4 % av de uppväxta i 

Sunnersta röstade på allianspartierna.  

 

 


