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Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen handlar om individer som är uppväxta i två närliggande statsdelar i Uppsala 

under 1990- 2000-talet.  Den ena stadsdelen är ett högstatusområde och det andra området är ett 

lågstatusområde. Mellan områdena finns betydande skillnader gällande etnisk sammansättning, 

arbetslöshet, boendeform och inkomst. I högstadiet blandas ungdomarna från respektive 

bostadsområde. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer undersöka och analysera relationen 

mellan individerna från de olika stadsdelarna, om det fanns en känsla av ”vi och dom” och hur 

den tog sig i uttryck samt hur det påverkade ungdomars identitetsskapande. Vi har förutom detta 

tagit studien ett steg längre och gjort en pilotstudie för hur man skulle kunna undersöka hur 

ungdomarnas identitet påverkats på längre sikt av var de vuxit upp. Individerna i undersökningen 

är idag 22-35 år och vi har gjort en formulärundersökning för att se om deras val av utbildning, 

umgänge, yrkeskarriär och värderingar påverkats av den identitet som bostadsområdet gav dem 

under uppväxten. Resultatet från undersökning visar att det fanns en tydlig känsla av ”vi och 

dom” mellan bostadsområdena, att man inte umgicks över gränserna och att det fanns uttalade 

motsättningar mellan grupperna från båda håll. Undersökningen visade även att bostadsområdets 

status påverkade ungdomarnas identitetsskapande och känsla av skam och stolthet. Resultatet från 

formulärundersökning visar det sig att skillnaderna mellan grupperna gällande utbildningsval, 

ekonomi och boende inte styrker tidigare forskning om att ungdomar som växer upp i ett 

lågstatusområde påverkas negativt i framtiden.  

 

 
Nyckelord: ”Vi och Dom”, identitet, status, bostadssegregation, hierarkier, etnicitet, 

stigmatisering.   
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1. Inledning 
 

”Jag tänker, ja… sköna människor som gillar att umgås med andra människor. Från utsidan ser man nog ett gäng som 

går runt i liknande kläder, adidasställ, och går runt och rånar folk, slår folk, och gör det värsta man kan tänka sig. Jag 

tror det många gånger dras en association till Gottsunda i bara mörka tankar, att det skulle vara något fel på alla som 

bor där. Från insidan känns det som att man är ett med alla som bor där. ” 

 

Runt om i vårt samhälle visar olika stadsdelar och områden på uppdelning och segregation på 

flera plan genom till exempel klass, utbildning, inkomst och etnicitet. Flera rapporter visar att 

segregeringen ökar och att stadsdelar blir allt mer homogena när det gäller ovan nämnda 

kategorier. Klyftorna mellan olika delar i staden ökar och i områden som redan har låg status har 

andelen arbetslösa, låginkomsttagare och bidragsberoende ökat. Det är ett stort problem då 

forskning visar att var en person växer upp påverkar individens villkor och möjligheter och att 

personer som växer upp i områden med låg socioekonomisk status påverkas negativt.
1
 En av de 

mest uppmärksammade stadsdelarna i Uppsala är Gottsunda som har fått negativ uppmärksamhet 

genom åren vilket har skapat ett rykte om att området är kriminellt, farligt och stökigt. En 

stadsdel som ligger alldeles intill Gottsunda är Sunnersta, vilket är en stadsdel som tvärtemot har 

ett gott rykte och där bilden istället är ett tryggt och lugnt bostadsområde vid vattnet. Individer 

uppväxta i dessa väldigt olika stadsdelar med olika bakgrund, religiös åskådning, etnicitet och 

socioekonomisk status har integrerats genom att skolan har funnits som ett gemensamt fält.  I vår 

undersökning har vi en föreställning om att mötet mellan ungdomarna från Gottsunda och 

Sunnersta ger upphov till en känsla av ”vi” och ett ”dom” och till en hierarkisk relation som 

sedan påverkar individernas självbild. I den här uppsatsen har vi försökt att analysera och 

synliggöra problematiken kring individer som är uppväxta i respektive statsdel genom att se hur 

de ser på sin egen identitet i relation till ”den andre”. Vi har en föreställning om att maktdiskurser 

finns överallt i samhället men att hur de upplevs och vilka faktorer som påverkar skiljer sig från 

individ till individ, från samhälle till samhälle och från tid till tid.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Vi har två huvudsyften som vi vill försöka få svar på med den här undersökningen. Det första 

syftet är att undersöka om och på vilket sätt det fanns en "vi och dom"- känsla hos ungdomarsom 

växte upp i stadsdelarna Gottsunda och Sunnersta under 1990 - 2000-talet. Vi vill se hur 

relationen mellan ungdomarna i dessa närliggande men väldigt olika stadsdelar såg ut, om det 

                                                 
1
 Lilja, Elisabeth, Pemer, Mats. (2010)Boendesegregation-orsaker och mekanismer. En genomgång av aktuell 

forskning. Socialt hållbar stadsutveckling- en kunskapsöversikt. Boverket. 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Bilaga%201.pdf s.3ff 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/Bilaga%201.pdf
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fanns en känsla av en hierarki, både inom gruppen och mellan bostadsområdena. Det andra syftet 

är att försöka se om internaliseringen av bostadsområdets status i ungdomarnas identitet 

återspeglas i deras livsval senare i livet. 

 

Våra frågeställningar är: 

– Fanns det en ”vi och dom” - känsla mellan individer som är uppväxta i Gottsunda och 

Sunnersta och i så fall hur var grupperna hierarkiskt ordande?  Denna frågeställning kommer att 

försöka besvaras under kapitel 1 vilket också heter ”Vi och Dom”, samt i kapitel 3 & 5 där kapitel 

3 försöker belysa och lyfta fram grupperingar inom gruppen i form av hierarkier och elitgrupper. 

Kapitel 5 har mer ett direkt fokus på umgänge mellan grupperna Gottsunda och Sunnersta.  

 

– Hur har individernas identitet skapats utifrån vilka förutsättningar de har och vilket 

bostadsområde de vuxit upp i? Den andra frågeställningen handlar om förutsättningar och 

kommer att problematiseras i kapitel 4. Även i kapitel 6, som handlar mer om självbilden och 

identitetskapande, kommer även detta att analyseras och försöka besvaras.  

 

– Vilka typer av ”kapital” gör sig viktiga för att få status inom gruppen och andra grupper?  

Den tredje och sista frågeställningen är kopplad både till våra intervjuer men även till enkäter 

våra respondenter svarat på som kommer synliggöras under Resultatdel II. Kapitel 2 handlar om 

fritidens centrala skillnad och betydelse och kapitel 3 talar om vad som gav status inom 

grupperna.  

2. Bakgrund om Sunnersta och Gottsunda 
 
Sunnersta är en stadsdel i Uppsala med anor långt bak i tiden och som av de flesta anses vara ett 

av de finare områdena i Uppsala. Norr om Sunnersta ligger Gottsunda, ett område som för många 

är förknippat med bråk, kriminalitet och problem. Gottsunda byggdes under miljonprogramseran 

på 1970-talet och blev redan från början stämplat som ett stökigt, bråkigt och invandrartätt 

område.
2
 

 

Sunnersta ligger knappt en mil utanför Uppsala med knappt 6000 invånare. Belägen vid Mälaren 

och med mycket lummighet betraktas stadsdelen som ett lugnt och fint bostadsområde. Andelen 

invånare med utländsk bakgrund är 14 %. Mer än hälften i förvärvsarbetande ålder har studerat 

                                                 
2 Kamali, Masoud. Den integrerade segregationen. Om sammanhållning och dess hinder. SOU 2006:073 s.219  
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vid högskola mer än 3 år och medelinkomsten är 374 000/år vilket är den tredje högsta 

stadsdelsinkomsten efter Vårdsätra och Norby. Antalet arbetssökande är ungefär 4 % och 

ohälsotalet, alltså antalet dagar per person och år som en person är sjukskriven, 

förtidspensionerad etcetera, är 12,2 %. Den största delen av bostäderna är egenägda villor. 
3
 

 

Gottsunda gränsar till Sunnersta och stadsdelarna skiljer sig ganska mycket i många avseenden. I 

Gottsunda bor knappt 10 000 invånare och drygt hälften av dessa har utländsk bakgrund. Drygt 

20 % har studerat på högskola längre än tre år och medelinkomsten ligger på 194 000/år. De 

flesta arbetar inom offentlig sektor tvärtemot Sunnersta. Antalet sjukdagar per år är 35,7 dagar 

och antalet arbetssökande är 18 %.  Den största delen av bostäderna är hyresrätter, ungefär två 

tredjedelar 
4
 

 

Som faktagenomgången ovan visar så är det stadsdelar med väldigt olika socioekonomisk status. 

Det som är intressant med stadsdelarna är att individerna i dessa angränsande och väldigt olika 

stadsdelar möts i högstadiet, då ungdomarna från de två områdena blandas i Gottsundaskolan 

eller Valsätraskolan. Detta möte finner vi vara ett intressant skäl för en undersökning om ”vi och 

dom”-föreställningar och identitetsskapande i de två områdena.  

3. Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer vi att ta upp en del av den tidigare forskning som finns inom vårt 

område. De forskningsämnen vi kommer att beröra är tidigare forskning om bostadssegregation i 

Sverige, tidigare forskning om grannskapseffekter, tidigare forskning om ”vi och dom” och till 

sist har vi ett avsnitt med tidigare forskning om Gottsunda.  

 

3.1 Tidigare forskning om bostadssegregationen i Sverige.  

 

Det finns en hel del tidigare forskning om boendesegregation i Sverige. När vi sökt efter litteratur 

har vi sökt på orden ”bostadssegregation” och ”vi och dom” på Google och på Uppsala 

universitetsbiblioteks hemsida. Vi har främst valt att använda oss av rapporter, utredningar och 

                                                 
3 Uppsala Kommun 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf    

07-05-12 
4 Uppsala Kommun 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf                  

07-05-12 

 

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf%20%20%2007-05-12
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf%20%20%2007-05-12
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf%2007-05-12
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Om_kommunen/Omradesfakta/Gottsunda.pdf%2007-05-12
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avhandlingar.  En rapport som tar upp mycket av det som vi är intresserade av är kapitlet 

Boendesegregation – orsaker och mekanismer En genomgång av aktuell forskning 
5
 i Boverkets 

rapport Socialt hållbar stadsutveckling- en kunskapsöversikt. Forskarna Elisabeth Lilja och Mats 

Pemer beskriver hur städer och bostadsområden har förändrats inom framförallt tre områden 

under den senare halvan av 1900-talet. Dessa områden är en ökad lokal homogenitet, en ökad 

polarisering och en ökad gentrifiering
6
 av innerstäderna. En ökad lokal homogenitet innebär att 

den socioekonomiska standarden inom ett bostadsområde blivit allt mer likartad samtidigt som 

skillnaden mellan olika områden ökat. Trenden har medfört att heterogena integrerade 

bostadsområden blivit allt mer sällsynta. Den andra skönjbara förändringen är en ökad 

polarisering mellan olika delar av staden. De stadsdelar som redan hade låg socioekonomisk 

status under 1980-talet har förstärkt sin karaktär som ett utsatt område. I dessa utsatta områden 

har andelen låginkomsttagare ökat samtidigt som andelen höginkomsttagare minskat betydligt 

under de senaste decennierna. Karaktäristiskt för de segregerade bostadsområdena är låga 

inkomster, hög arbetslöshet, stort bidragsberoende och ohälsa. Det finns även en etnisk dimension 

av segregationen då andelen utlandsfödda är störst i dessa förorter.
7
 Socialstyrelsen skriver i sin 

Social Rapport 2010
8
 att den socioekonomiska segregationen alltmer blivit synonym med den 

etniska segregationen och att skillnader mellan fattiga och rika numera kommit att motsvaras av å 

ena sidan fattiga synliga invandrare och å andra sidan rika inrikes födda och icke- synliga 

invandrare.
9
 Boverkets rapport tar upp att denna utveckling av social segregation har kunnat 

påvisats i de flesta västeuropeiska länder sedan 1990-talet. Lilja och Pemer tar vidare upp en 

tredje huvudsaklig förändring och det är den sociala uppgraderingen som innerstäderna 

genomgått, det vill säga att skillnaderna har ökat markant mellan innerstad och förorter. I 

rapporten framgår det att det finns tydliga sociala, rumsliga och känslomässiga barriärer mellan 

olika förorter och att dessa avstånd blir allt påtagligare. I vilket bostadsområde en person bor 

påverkar personens villkor och möjligheter i vardagen.
10

  

 

Rapporterna utgör en bra bakgrund till vårt undersökningsämne då vi valt att undersöka just 

effekterna av bostadssegregationen i Sverige på individ- och gruppnivå. Rapporterna belyser flera 

viktiga aspekter som vi kommer att se på i vår undersökning. En sådan aspekt är hur den etiska 

                                                 
5 Lilja, Pemer. (2010) 
6 Gentrefiering av innerstäderna innebär att de har genomgått en social uppgradering vilket gjort att klyftorna har ökat 

mellan stadskärna och förorter. 
7 Lilja, Pemer. (2010). s. 3ff 
8Social Rapport 2010. Socialstyrelsen.  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-

11.pdf  
9 Social Rapport 2010.s.176  
10 Lilja, Pemer.(2010) s. 3ff 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf
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segregationen hänger samman med den socioekonomiska segregationen i allt högre grad. Som det 

framgår i bakgrunden om Sunnersta och Gottsunda är områdena väldigt uppdelade gällande 

etnicitet. (50 % med utländsk bakgrund i Sunnersta och 14 % med utländsk bakgrund i 

Gottsunda) Det som rapporterna tar upp om barriärer mellan segregerade områden är väldigt 

intressant för vår undersökning och vi kommer att bygga vidare på detta.  

 

3.2 Tidigare forskning om grannskapseffekter 

Författarna till Boverkets rapport tar även upp det omdebatterade begreppet grannskapseffekter 

och dess koppling till segregation. Grannskapseffekter innebär att en geografisk koncentration av 

fattigdom har negativa effekter på människors möjligheter till utbildning, jobb och politiskt 

engagemang. Grannskapseffekten fungerar även åt andra hållet, alltså så att en koncentration av 

hög socioekonomisk standard i ett bostadsområde genererar en positiv effekt på de boendes 

livsmöjligheter.
11

   

 

Även socialstyrelsen tar i Social Rapport 2010 upp effekten av grannskapet med syftet att 

undersöka de konsekvenser som uppstår ur boendesegregationen och huruvida dessa är 

långsiktiga. Rapporten tar upp att grannskapspåverkan dels sker genom interaktion mellan de 

boende i området samt från aktörer utanför området, till exempel från institutionella förhållanden 

och stigmatisering.
12

 Även Roger Andersson skriver om vilken ekonomisk och socioekonomisk 

betydelse en persons bostadsområde har. 
13

 Han tar även upp i ett föredrag
14

 hur man kan 

identifiera två olika typer av grannskapseffekter; endogena och exogena effekter. Endogena 

effekter är sådana som uppstår när man påverkas av sin grannes åsikter och beteenden. Den 

närmsta omgivningen utgör ofta ett viktigt socialt nätverk varifrån en person får information om 

samhället, regler och normer.
15

 Om en person växer upp i ett utsatt område med utbrett  

bidragsberoende och hög arbetslöshet finns det få positiva förebilder som förmedlar ett positivt 

beteendemönster som sedan genererar utbildnings- och karriärmöjligheter. Även det sociala 

nätverket antas påverkas negativt av att vara uppväxt i ett resurssvagt område. Att omges av en 

stort andel arbetslösa kontakter ger inte många jobbmöjligheter.
16

 Exogena grannskapseffekter 

                                                 
11 Lilja, Pemer. (2010). s. 6ff  
12Social Rapport 2010. s. 206  
13 Andersson, Roger. (1999). Divide d Citie’ s as a Policy-based Notion in Sweden. Housing Studies, Vol. 14, No. 5, 

601-624.  , 
14  Ungdomsstyrelsen. Föredrag 2008-11-27. 1 A: Var du bor spelar roll. Roger Andersson. Uppsala Universitet.  

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/rk2008_1a_var_du_bor_spelar_roll.pdf  
15 Ungdomsstyrelsen. Föredrag 2008-11-27 
16 Social Rapport 2010. s. 206 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/rk2008_1a_var_du_bor_spelar_roll.pdf
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innebär att man tar avstånd ifrån sina grannars beteende och normer, till exempel på grund av 

etniska, socioekonomiska och religiösa skäl.
17

  

 

Socialstyrelsens rapport visar att grannskapet har en viss effekt på en persons livschanser och att 

den typ av socioekonomiskt bostadsområde som ungdomar växer upp i påverkar deras framtida 

möjligheter i livet. De ungdomar som växer upp i utsatta områden med en koncentration av 

resurssvaga grupper och synliga invandrargrupper löper större risk att begå brott, bli arbetslösa, få 

ekonomiskt bidrag än de ungdomar som växer upp i områden med högre socioekonomisk status. 

Både Boendesegregation- orsaker och mekanismer och Social Rapport 2010 hävdar att 

kunskaperna och det empiriska materialet om grannskapseffekter i Europa och Sverige inte är 

tillräckligt omfattande och att det krävs mer forskning. 
18

 Forskningen om grannskapseffekter är 

central för vår uppsats och en del av syftet. I vår undersökning har vi undersökt hur människor 

uppväxta i två olika bostadsområden, ett högstatusområde och ett lågstatusområde, påverkats av 

sin omgivning och hur det format deras val gällande utbildning, boende, yrke och smak. I avsnitt 

fyra under rubriken Resultat och analys del 1 har vi undersökt intervjupersonernas egna 

upplevelser av sina förutsättningar utifrån sitt bostadsområde. 

 

3.3 Tidigare forskning om ”Vi och dom” 
Paulina de los Reyes argumenterar i kapitlet Intersektionalitet, makt och 

strukturell diskriminering i SOU:n Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering
19

  för vikten av ett intersektionellt perspektiv då man 

undersöker segregation och hierarkier mellan olika grupper. Enligt detta perspektiv så är inte 

maktrelationer ensidiga och fasta, utan den hierarkiska ordningen återskapas ständigt genom 

processer av dominans och motstånd. Processer skapar de osynliga regler som avgör fördelningen 

av samhällets materiella och symboliska resurser, där identitetsskapande och sociala barriärer är 

centrala mekanismer.  De Los Reyes menar att kategorier som kön, klass och etnicitet inte har en 

statisk inbördes hierarki, utan att dessa positioner får mening i och med människors handlingar i 

olika sammanhang. Vi kommer i vår undersökning att undersöka relationen mellan två grupper 

och hur denna relation påverkat individernas identitet och val senare i livet. Vi kommer att 

fokusera på att tolka och förstå våra undersökningsobjekts egna erfarenheter och berättelser 

                                                 
17

 Ungdomsstyrelsen. Föredrag 2008-11-27 
18 Lilja, Pemer. (2010) s. 8 
19 de los Reyes, Paulina, Kamali, Masoud (red). (2005) Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. 

Stockholm. 
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utifrån deras egen ståndpunkt. Intersektionlitetperspektivet kommer att genomsyra hela vår 

uppsats då vi vill se till samspelet mellan olika maktordningar.    

 

Lisa Ekströms magisteruppsats ”Vi” och ”dom” - skapande och påverkan på ungdomars 

identitet och fritid En uppsats om ungdomar i Landskrona och hur fritiden kan bidra till 

integration.
20

 handlar om ungdomars syn på identitetsskapande och hur ungdomars fritid 

påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom”. Resultatet visar att ungdomars 

identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” eftersom de skapar sin 

individuella identitet utifrån en gruppidentitet. Ungdomarnas fritid påverkas även av 

föreställningen om ”vi” och ”dom” då den präglar föreningar och sociala mötesplatser. Fritiden 

kan leda till ökad integration om det skapas mötesplatser där ungdomar med olika bakgrunder kan 

mötas och umgås. Ekström menar även att det finns rörlighet inom och mellan grupperna och 

outsidergruppen skapar ”dom andra andra” för att närma sig normen och ”svenskarna”. Det finns 

även en hierarkisering inom ”vi-gruppen” och inom gruppen pågår en ständig kamp om 

tolkningsföreträdet.  

 

Boken Olikhetens paradigm
21

 visar på ett intersektionellt perspektiv med olikhets- och 

ojämlikhetsskapande i blickfånget. Boken rör sig över en rad områden, till exempel 

mångfaldsretoriken, koloniala föreställningar om svenska förorter, näringslivets diskurser, 

uppfattningar om ekonomi och tillväxt samt historiens legitimerande funktion. Fokus är hur dessa 

begrepp diskuteras och används inom forskning och i det offentliga samtalet. Boken 

problematiserar hur individer skapar motsättningar till det egna vilket resulterar i en 

stigmatisering av ”den andre”, omedvetet som medvetet. Boken har ett socialkostruktivstiskt 

perspektiv vilket också är något vi kommer ha gällande hur allt är kontextbundet och föränderligt. 

Olikhetens paradigm användas som ett perspektiv, en teori men även som referens för att styrka 

våra resultat.    

 

I boken Etablerande och Outsiders
22

  undersöker Norbert Elias & John L  Scotson hur två olika 

bostadsområden som är segregerade från varandra och hur en Vi och Dom –känsla skapas mellan 

grupperna. Studien visar hur gruppkarisma och sammanhållning är det viktiga inom gruppen 

”etablerade” och även hur det finns en så kallad moralisk hierarkisering som denna grupp skapar. 

                                                 
20Ekström, Lisa (2011). ”Vi” och ”dom” - skapande och påverkan på ungdomars identitet och fritid En uppsats om 

ungdomar i Landskrona och hur fritiden kan bidra till integration. Sociologiska institutionen, Lunds universitet   
21 De los Reyes, Paulina, Martinsson, Lena (red)(2005). Olikhetens paradigm: intersektionella perspektiv på 

o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur AB, Stockholm. 
22 Elias, Norbert, Scotson, John L (1999). Etablerade och outsiders. Andra upplagan. Arkiv förlag. Lund 
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Studien är användbar på många sätt för vår uppsats, bland annat för att ser hur maktrelationer 

skapas inom och mellan grupperna vilket kommer diskuteras i kapitel 1 samt genomgående i alla 

delar av analysen. Denna bok kommer därför att presenteras mer genomgående under vår teori 

del.  

 

Katarina Gustafson har skrivit en avhandling om ungdomar som växer upp i segregerade förorter 

och hur det påverkar barnens vardag. Avhandlingen Vi och dom i skola och stadsdel Barns 

identitetsarbete och sociala geografier
23

 tar upp att stadsdelen är en viktig utgångspunkt då man 

studerar ungdomars identitetskapande och relationer då det är i stadsdelen som barnen rör sig, 

umgås och går i skolan. I hennes intervjuer med ungdomarna kommer det fram att det finns 

tydliga etniska hierarkier mellan svenskar och invandrargrupper, och även mellan olika 

invandrargrupper där vissa räknas som ”mer” invandrare än andra. Kategorin invandrare används 

främst i sammanhang om konflikter och stökighet och ungdomarna återskapar således denna 

etniska hierarki i sitt vardagliga samtal. Gustafsson skriver att det finns en tydlig uppdelning 

mellan Vi ”svenskarna” och Dom ”invandrarna” mellan de två stadsdelarna i studien, med 

osynliga men tydliga gränser för vilka som är innanför och vilka som är utanför. 
24

 Denna 

uppdelning är sedan viktig för ungdomarnas identitetsskapande och den tydliga uppdelningen av 

social klass införlivas i deras sätt att se på sig själva.
25

 Vi kommer precis som Gustafsson att 

undersöka hur ungdomar såg på sig själva utifrån den stadsdel de växte upp i och i relation till 

den närliggande omgivningen. Vi kommer även mer att fokusera på hur denna syn på sin identitet 

påverkat intervjupersonernas val senare i livet. Även etnicitetsaspekten kommer att bli central då 

Gottsunda är ett bostadsområde med ett flertal minoritetsgrupper där vi även kommer belysa 

identitetsaspekten inom bostadsområdet men även i relation till varandra vilket diskuteras mer 

ingående i kapitel 1 och 6.  

3.4 Aktuell forskning om området Gottsunda 
Irene Molina har i sin avhandling Stadens rasifiering, Etnisk bostadssegregation i folkhemmet

26
 

undersökt området Gottsunda. Hon hävdar att Gottsunda i en svensk kontext är ett stigmatiserat 

område med en etnisk segregering som har både strukturella och materiella begräsningar.  Molina 

menar att Gottsunda objektivt sett har ett dåligt ryckte vilket återskapar och reproduserar synen på 

ett ”Vi och Dom”. Även subjektivt visar resultatet att folket som bor i Gottsunda uppfattar sig 

                                                 
23 Gustafsson, Katarina (2006) Vi och dom i skola och stadsdel. Barns identitetsarbete och sociala geografier. Uppsala. 

Uppsala Universitet.  
24 Gustafsson. (2006) s 108f 
25 Gustafsson. (2006) s 111 
26 Molina, Irene. (1997). Stadens rasifiering, Etnisk bostadssegregation i folkhemmet. Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsala universitet.  
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själva på detta sätt av andra. Molina har använt sig av intervjuer samt diskursanalyser av hur 

media skildrar Gottsunda som fenomen. Avhandlingen tar upp segregeringen av området 

Gottsunda. Vi kommer använda hennes kartläggning och beskrivning av statsdelen Gottsunda 

men också hennes syn på stigmatisering av ett lågstatus område. Molinas avhandling har också en 

välbeskriven del om uppkomsten av området som används i bakgrunden.  

4. Teori 
I följande avsnitt kommer vi att ta upp de teorier och begrepp som vi kommer att använda oss av i 

uppsatsen. Vi inleder med att presentera Pierre Bourdieus teori om kapital, fält och klass. Efter 

det tar vi upp Norbert Elias och John L. Scotsons teori om ”vi och dom” och till sist tar vi upp 

teorin om intersektionalitet.  

 

4.1 Bourdieu och kapitalformer  
Innan man kan tala om Pierre Bourdieus olika kapitalformer är det viktigt att diskutera fältet och 

det sociala rummet. Bourdieus begrepp fält kan man se som en kontext eller en spelplan som 

bestämmer reglerna för individerna eller spelarna och där de olika kapitalformerna står som 

spelbrickor med olika typer av egenskaper. Som ytterligare en faktor i spelet finns olika klasser i 

samhället och där dessa måste bekräftas vad gäller tillgång till de olika kapitalen. Bourdieu 

hävdar att kapitalformernas status och gångbarhet varierar från fält till fält.
27

 Bourdieus fält 

existerar i bestämda områden och där gruppen befinner sig inom en så kallad kamp om materiella 

och/eller symboliska kapital. Kampen handlar bland annat om att försvara det gemensamma, det 

som i fältet anser vara värdefullt. Trots att striderna inom fältet sker av konkurrerande aktörer så 

är dessa aktörer samtidigt överens om vilka aspekter det är som utgör det ”rätta”, vilket skapar 

fältets struktur i form av hierarkier. Fältet består av relationer, där man först vid närmare 

undersökning kan blottlägga dessa relationers konstruktioner som sammanbinder individerna eller 

institutionerna genom att urskilja de rådande positionerna. Detta förorsakas genom att urskilja de 

sorter av tillgångar som sammanfogar dessa positioner samtidigt som kartläggning av det 

placerade kapitalet och strategierna i fältet görs. I det fältet finns samtidigt en historia där 

grundläggande värderingar som förenar alla människor i det fältet samtidigt som det finns en 

konstruktion av människor där några domineras och andra dominerar.
28

 Kategorierna ovan 

                                                 
27 Bourdieu, Pierre. (1993). Kultursociologiska texter. 4:e upplagan. Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB. 

Stockholm. s. 269-271.  
28 Broady, Donald. (1990) Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin HLS (Högsk. för lärarutbildning), Diss. Stockholm : Högsk. för lärarutbildning, Stockholm, s 123   



  

 

   14 

 

kommer att genomsyra våra frågeställningar och anses därför finnas med som teoretisk 

utgångspunkt. 

4.1.1 Kulturellt kapital  

När man talar om ett kulturellt kapital handlar det enkelt sagt om vetskapen och erfarenheten av 

och om kultur. Förutom vetande kan man även tala om sättet att veta hur man beter sig, pratar och 

agerar just utifrån en viss kontext och kulturellt sammanhang. Några saker som sammanfattar 

begreppet kultur kan vara geografisk tillhörighet, språk, utbildning, teater och konst. Det som blir 

gemensamt för dessa är att alla tillför något till en viss grupp i ett visst sammanhang och där det 

blir viktigt för individen i sig och i relation till det andra som befinner sig i just det sociala 

rummet. Man kan dock inte tala om ett kulturellt kapital först det erkänns av det individer, 

agenter, som befinner sig inom just det fältet.
29

   

 

4.1.2 Socialt kapital  

En annan kapitalform som är en av det mest centrala är det sociala kapitalet. Denna kapitalform 

kan förklaras genom etablerade relationer. Relationerna kan antingen vara ärvda eller skaffade 

och kan vara allt ifrån släkt till kollegor, privata vänner eller inom en organisation. Det 

gemensamma oavsett vilket nätverk är det gemensamma att man har en möjlighet att utnyttja dess 

resurser inom just det nätverket man tillhör. Det som blir ytterligare en faktor utifrån tillgången 

till dessa resurser blir att man då kan genom dessa utöva en form av makt.
30

 Ett exempel på det 

kan vara att man känner någon som kan få in personen i fråga på arbetsmarknaden genom dom 

rätta kontakterna.  

 

4.1.3 Ekonomiskt kapital  

Det ekonomiska kapitalet avser de tillgångar och egendomar som man har. Man kan även inräkna 

de andra kapitalformerna till det ekonomiska kapitalet då vissa saker ryms inom flera områden. 

Ett exempel kan vara en vacker och antik tavla som symboliserar kultur och ett ekonomiskt värde. 

Det ekonomiska kapitalet kan användas som styrmedel och maktmedel i samhället. Om man har 

ett starkt och stort ekonomiskt kapital så finns tillgångarna lättillgängliga för att även öka det 

kulturella kapitalet.
31

 

 

                                                 
29

 Bourdieu. (1993). s. 266-286 
30 Bourdieu, (1993). s 266-286 
31

 Bourdieu, (1993). s. 266-286 
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4.1.4 Symboliskt kapital  

Det symboliska kapitalet är i själva verket inte ett ”eget” kapital utan mer ett tillstånd hos de 

övriga kapitalen. Man kan säga att det är mer blir ett kapital då de erkänns som symbol inom det 

berörda fältet. En individ kan med hjälp av symboliskt kapital visa hemvist i och till en grupp 

genom att använda sig av gruppens symboler och på så sätt erkännas av individer inom fältet.
32

   

 

Det är kapitalens totalvolym, alltså summan av de resurser och den makt som en individ kan 

utnyttja av sitt ekonomiska, kulturella och sociala kapital, som ligger till grund för skillnader 

mellan klasser, mellan de som har större volym och de som har ett mindre innehav av detta.
33

 

Bourdieu menar att smak är intimt kopplat till en persons totala kapitalvolym, då kapitalinnehavet 

skapar klasser och smak är en tydlig indikator på en persons klasstillhörighet. Bourdieu skriver att 

val som vi gör i vår vardag angående matköp, fritidsaktiviteter, musiksmak och 

kulturengagemang kan tyckas banala men är ett uttryck för olika sociala klassers skilda livsstilar 

och en viktig markör för vilken position en individ intar i ett fält. 
34

 

 

 Bourdieus teori om de olika kapitalformerna kommer att användas genomgående i vår analys. I 

vår undersökning har vi tre fält, Gottsunda, Sunnersta och skolan, vilket gör det intressant att 

undersöka vilka kapitalformer som gör sig aktuella inom de olika fälten för att få status och vilket 

symboliskt kapital som gör sig aktuellt på de olika fälten. I den andra delen av undersökningen då 

vi gör en pilotstudie om hur individerna har påverkats av sin uppväxtort i fråga om deras 

nuvarande innehav av de olika kapitalformerna och skillnader i smak mellan grupperna utgår vi 

helt från Bourdieus teorier och tabeller för hur smak skiljer sig mellan olika klasser.
35

 

 

4.2 ”Vi och Dom” 
Elias och Scotson har studerat segregationen  mellan två bostadsområden i den engelska förorten 

Winston Parva. Den ena gruppen, de som bor i zon 2, har bott i Winston Parva i flera 

generationer.Senare byggs det ytterligare ett område intill, zon 3. Den första gruppen som bott där 

en längre tid kallas för etablerade i studien och den andra för outsiders. Outsidergruppen är den 

underlägsna gruppen, vilket framgår således redan i namnet.
36

 Mellan dessa två grupper finns 

                                                 
32 Bourdieu, (1993). s. 266- 286 
33 Bourdieu, (1993) s. 272 
34 Månson, Per (red). (2004). Moderna samhällsteorier Traditioner, riktningar och teoretiker. Prisma. Stockholm.  s. 

397 
35 Bourdieu. (1993)s. 275-277 
36 Elias, Scotson. (1999). s. xxix 



  

 

   16 

 

inga betydande skillnader i klass, inkomst och etnicitet. Den enda skillnaden är tiden som de 

boende har funnits på platsen. Tiden var dock tillräcklig för att de etablerade skulle se ner på, 

utesluta och stigmatisera outsidergruppen. Elias och Scotson försöker i sin studie belysa de 

mekanismer som skapar förhållandet mellan dessa två grupper. En viktig aspekt som det talar om 

är det normsystem som finns hos de etablerade. De vet hur man beter sig utifrån det lokala 

normsystemet och där outsidergruppen anses ha ett dåligt beteende. De är nya på fältet, och 

innehar inte det kapital som det etablerade innehar, vilket gör att det tvingas ta till andra 

strategier.
37

   

 

Elias
38

 talar även om hur grupperna hamnar i ett ömsesidigt beroendeförhållande som de inte 

själva skapat eller vill ha. När situationen väl blivit som den blivit kunde ingen av grupperna 

längre styra den utan var fångade att följa vissa mönster och mekanismer figurationen utövar 

således ett visst tvång över individerna i de två grupperna.
39

 Den etablerade gruppen hade bott i 

”byn” i flera generationer och utvecklat normer, traditioner, relationer och ett sätt att leva i byn. 

När den nya gruppen sedan flyttade in i grannområdet upplevde de dessa som ett hot. ”Den 

etablerade gruppen känner sig tvingad att avvisa vad den upplever som ett hot mot både sin 

överlägsna makt[...]och sin mänskliga överlägsenhet, gruppkarisma, med hjälp av en motattack, 

ett ständigt tillbakavisande och förödmjukande av den andra gruppen.”
40

  

Den etablerade gruppen noterar direkt en hel del i nykomlingarnas beteende som de ansåg vara ett 

tecken på en lägre ordning och att det var rädda för  ”besmittelse” vid kontakt med den lägre 

stående gruppen.
 41

 Den stigmatisering som visar sig i form av förakt  är endast enkelriktad mot 

outsidergruppen där outsidergruppen ifrågasätter sig själva genom att de internaliserar den 

överlägsna gruppens åsikter i sin självbild.
42

 När detta sedan införlivas uppkommer en 

skamkänsla.
43

  En medlem av en outsidergrupp ser även sin underlägsna makt som ett tecken på 

mänsklig underlägsenhet.
44

 Det leder till en ond cirkel när outsidergruppen till följd av den 

etablerade gruppens  stigmatisering som i slut ändan blir att det lever upp till fördomarna.
45

 Elias 

skriver att logiken i deras beteende handlar om att synliggöra sig själva och om det inte gå på ett 

                                                 
37 Elias, Scotson, (1999). s. 116-127 
38 I fortsatt text kommer vi referera endast till Elias. 
39 Elias, Scotson, (1999). s. 151f &167 
40 Elias, Scotson, (1999). s. xlix 
41 Elias, Scotson, (1999). s.145 
42 Elias, Scotson, (1999). s. xxviii 
43 Elias, Scotson, (1999). s. xxix 
44 Elias, , Scotson, (1999). s. 154 
45 Elias, Scotson, (1999). s. 127 
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positivt sätt i så fall negativt,
46

 vilket då bekräftar den bild som ”den andra” gruppen har.
47

 Elias 

beskriver det som en strategi då outsidergruppen saknar den sammanhållning, det kapital, som 

krävdes för att sluta sina led och slå tillbaka.
48

  

Elias skriver även hur det finns skillnader i att etablera relationer och få gemensamma traditioner, 

minnen och värderingar. Genom att den etablerade gruppen hade allt detta hade de en stark 

gruppsammanhållning vilket gav dem makt att stigmatisera den andra gruppen.
49

 Genom sin 

sammanhållning kunde de skvallra och prata med varandra och på så sätt skapa bilden av ett ”vi 

och dom”. Den moraliska differentieringen är viktig i detta skapande. I alla grupper finns de med 

”bättre” egenskaper och de med ”sämre” och där en grupp tenderar ofta att bedöma sin egen 

grupp utifrån de ”bästa” personerna och skapar sin självbild utifrån detta och bedömer andra 

grupper utifrån deras ”sämsta” medlemmar.
50

 "De uppfattade inte skillnaden mellan en majoritet 

av vanliga människor, vilkas beteende inte särskilt märkbart skilde sig från deras eget, och en 

minoritet av störda familjer som med sitt avvikande beteende drog till sig all uppmärksamhet. ”
51

  

Elias talar även om hierarkier och hur de inte är statiska utan ska ses som en kontinuerlig process. 

”Att se en etablerad - outsiderfiguration som en oföränderlig relationstyp kan dock inte vara mer 

än ett första steg.”
52

 Han hävdar dock att den stigmatisering som sker av outsidergruppen kan leva 

kvar långt efter att till exempel lagar har upphävt ett ojämnt maktförhållande (kastsystemet i 

Indien och slavsystemet i USA som exempel) på grund av den känslomässiga barriär som den 

etablerade gruppens upplevda överhöghet reproducerar.
53

 Elias teori om hur en ”vi och dom”-

figuration uppstår är väldigt användbar för vår undersökning. Situationen mellan de två 

bostadsområdena är väldigt lik den mellan Gottsunda och Sunnersta. Därför kommer det 

teoretiska resonemang som Elias för vara väldigt fruktbart för vår studie. Hur över- och 

underordning internaliseras i de olika grupperna, gruppskam och gruppkarisma, hur gruppbilder 

skapas och återskapas, om makt och motstånd. Alla dessa begrepp är viktiga för vår analys av 

figurationen mellan Gottsunda och Sunnersta och hur den påverkar de boende där.  

                                                 
46 Elias, , Scotson, (1999). s. 119 
47 Elias, Scotson, (1999). s. 116 
48 Elias, Scotson, (1999). s. xxvi 
49 Elias,, Scotson, (1999). s. 149 
50 Elias, Scotson, (1999). s. iv 
51 Elias, Scotson, (1999). s. 89 
52 Elias, Scotson. (1999). s. xxxviii 
53 Elias, Scotson (1999). s. xxvii 
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4.3 Intersektionalitet  
Begreppet intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp och är ett samlat begrepp för en rad 

postmoderna teorier och perspektiv. De teorier som inräknas i intersektionalitetsbegreppet är 

postmodern feministisk teori och postkolonial teori, men även queerteorin och blackfeminism.
54

 

Det som är gemensamt för samtliga teorier inom intersektionalitetsperspektivet är att de ställer 

frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön, 

genus, sexualitet, ålder, klass, funktionsduglighet och etnicitet.
55

 Forskarna De los Reyes & 

Mulinari är i boken Intersektionalitet
56

 noga med att tala om att de har sitt ursprung i den kritiska 

forskningen och därmed den feministiska idéutvecklingen. Författarna menar dock att begreppet 

inte endast ser till kön som den primära identifikationen utan att man förutom kön ska se till ras
57

 

och klass då de sociala positionerna aldrig kan konstrueras utan asymmetrin av dessa tre begrepp. 

Ett påtagligt exempel på att inte bara könstrukturen är i fokus är när författarna tar upp med ett 

postkolonialtperspektiv att historien visar mer könsöverskridande allianser än om man ser till 

samarbete mellan klass och ras.
58

  

 

Intersektionalitetsperspektivet menar även att teoretiska och politiska perspektiv ofta förbiser de 

normskapande processer och relationer som gett upphov till olika gruppers identiteter och 

positioner. Det här synsättet sätter fokus på de relationer som normaliserar olikhet och 

underordning, som legitimerar att det som definieras som ”svenskt” gynnas medan det som faller 

utanför det begreppet underordnas.
59

 Dessa gränser mellan svenskheten ”vi” och det utanför 

”dom” sker på olika sätt och på olika nivåer, till exempel genom tystnader och osynliggöranden. 

Dessa gränsdragningar symboliserar effektivt vem som är med i gemenskapen och vem som är 

utanför. 
60

 Denna möjlighet som vissa grupper har att diskriminera och utesluta andra grupper 

bygger på vedertagna föreställningar om vad som är normalt och önskvärt och det som är 

underlägset och problematiskt. De los Reyes anser forskningen utifrån de som blir utsatta för 

detta utanförskap och deras livsmöjligheter är bristfällig och att deras subjektiva berättelser och 

                                                 
54 Dahl, Ulrika. (2005). "Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör". Från 

hatbrott och homofobi till heteronormativetet och intersektionalitet - En kunskapsinventering och situering av 

forskning. Stockholm. Forum för levande historia, s. 21-22 
55 De los Reyes, Paulina, Mulinari, Diana. (2005). Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap. Liber. Stockholm. s. 9-10 
56 Delos Reyes, Mulinari. (2005)  
57 Författarna till boken Intersektionalitet använder begreppet ras i detta kapitel istället för etnicitet.  
58 De los Reyes. (2005) s. 14-26 
59 de los Reyes, Paulina, Kamali, Masoud(red).  (2005)Bortom vi och dom- teoretiska reflektioner om makt, integretion 

och strukturell diskriminering. SOU 2005: 41 Stockholm.  S. 233 f 
60 de los Reyes, Kamali. (red).  (2005) s.236 
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erfarenheter måste föras fram i större utsträckning.
61

 Detta är något som vi gör i vår undersökning 

och vi kommer att använda dessa begrepp ”vi och dom” och över- och underordning 

genomgående under vår analys. 

5. Metod 
I det här kapitlet tar vi upp hur vi har gått till väga för att genomföra vår undersökning. Vi börjar 

med att ta upp vilken metod vi har valt och varför. Sedan skriver vi om vårt urval och vilka 

avgränsningar vi har gjort. Efter det går vi igenom genomförandet av studien följt av en 

presentation av våra intervjupersoner. Vi tar sedan upp hur databearbetningen av materialet har 

gått till och sist har vi ett avsnitt om etiska överväganden och metoddiskussion.  

 

5.1 Val av metod 
Utifrån vårt första syfte har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med personer från de två 

stadsdelarna. Vi har valt kvalitativa intervjuer då kvantitativa undersökningar ofta blir för snäva 

och onyanserade. Vi vill istället låta respondenten dela med sig av sina erfarenheter på ett friare 

sätt utan att följa något detaljerat schema.
62

 Eftersom att syftet är att få fram personernas 

upplevelse av ”vi och dom” och hur det format deras identitet är det viktigt att personerna får 

prata fritt så att vi fångar upp detta.  Intervjuguiden (Se bilaga 1) kommer att bestå av ett antal 

teman med mycket följdfrågor och uppmuntring till fördjupning för informanten. Den kommer 

inte att följas systematiskt utan mer fungera just som en guide så att alla de teman vi vill beröra 

tas upp.
63

 Vi kommer att använda oss av timglasprincipen, alltså att vi inledningsvis i intervjuerna 

kommer att börja med mer allmänna breda frågor för att sedan gå över till de mer avgränsade och 

kanske lite jobbigare frågorna för att sedan avsluta lite mer allmänt.
64

 Intervjuguiden är uppbyggd 

så att första delen handlar om relationer och hierarkier inom gruppen och den andra delen om 

relationer och hierarkier mellan grupperna.  

 

Det andra syftet kommer att besvaras genom att vi gör en pilotstudie i kombination med 

intervjuerna för att ta reda på hur relationerna och hierarkierna inom och mellan grupperna har 

påverkat individerna senare i livet ifråga om olika val, smak och innehav av kapitalformer. 

Intervjupersonerna har vid intervjutillfället fått besvara ett formulär ( se bilaga 2) med frågor om 

                                                 
61 de los Reyes, Kamali. (red).  (2005) s.247 
62 Repstad, Pål (2007) Närhet och distans. Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap. Studentlitteratur AB. 

Stockholm. s. 64 
63 Repstad (2007) s 64 
64 Repstad (2007) s.75 
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deras nuvarande innehav av socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital. Den 

undersökningenn ska ses som en pilotstudie till hur en studie i större skala skulle kunna se ut för 

att undersöka vilken roll uppväxtområdet spelar för en persons livsval och möjligheter på längre 

sikt. I den här undersökningen ingår som vi tidigare skrivit endast tolv personer vilket självklart 

är ett för litet underlag att bygga ett resultat på som är representativt för samtliga individer i 

bostadsområdena. Därför kommer inte resultaten att analyseras i någon större utsträckning men vi 

tycker dock att det är intressant att ta undersökningen av intervjupersonernas uppväxt ett steg 

längre och detta kan ses som stoff till en diskussion om vidare forskning. När vi undersökte hur 

relationen mellan bostadsområdena upplevdes under uppväxten är vi mer intresserade av att gå på 

djupet och få fram individernas känslor och erfarenheter och därför kände vi att intervjuer är bäst 

för att få fram detta. När vi sedan ska undersöka följden av detta, alltså personernas innehav av de 

olika kapitalformerna, så anser vi att ett formulär med korta svar och kryssfrågor ger den 

systematik i svaren som behövs vid analysen av dem. 

 

5.2 Urval och av gränsning 

Som första krav vid urvalet av respondenter har vi att intervjupersonerna ska ha bott i Gottsunda 

respektive Sunnersta i åldern 12 till 19 och det ska vara lika många respondenter från båda 

områdena.  För att få fram intervjupersoner har vi använt oss av snöbollsmetoden. Namnet bygger 

på metaforen en snöboll som rullas, växer och blir större.
65

  Vi har frågat runt på på vår 

utbildning, jobb och i bekantskapskretsen för att hitta personer som är eller känner personer som 

är uppväxta i de aktuella stadsdelarna. Vi har även skickat ut enkäter via Facebook för att ta reda 

på var människor är uppväxta och om de vill ställa upp på intervju. På Facebook har man ett stort 

kontaktnät av väldigt olika sorts bekantskaper så genom att använda detta sociala media når man 

ut till ett stort antal människor som vi annars inte hade fått tag på. De som vi kom i kontakt med 

som var uppvuxna i respektive stadsdel ombads att i sin tur kontakta personer som de vuxit upp 

med och så vidare. När vi fått kontakt med ett antal personer som vuxit upp i respektive stadsdel 

har vi använt oss av strategiskt urval för att få med de olika kategorierna ålder, kön och etnicitet. 

Detta är en form av bekvämlighetsurval, det vill säga att man lite ”tager vad man taga kan”.
66

 

Detta får då konsekvenser för analysen av materialet men det återkommer vi till under rubriken 

Etiska överväganden och metoddiskussion.  

 

                                                 
65 Trost, Jan (2007) Enkätboken. Studentlitteratur AB . Stockholms. s. 31 
66 Trost (2007) s.30 
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Som Pål Repstad skriver är det alltid ett svårt avvägande att avgöra hur många personer som man 

ska intervjua. Repstad tar upp begreppet "mättnad", det vill säga att forskaren känner att ingen 

ytterligare information kommer att kunna påverka resultatet.
67

  Detta är, som Repstad påpekar, ett 

vagt begrepp. I vår undersökning kommer vi att genomföra intervjuer med sex informanter från 

respektive stadsdel. Ytterligare information kan tänkas komma fram om vi skulle genomföra fler 

intervjuer, men på grund av vår tidsbegränsning så har vi valt att stanna vid 12 intervjuer 

eftersom att vi då kan göra längre och djupare intervjuer. Utifrån 12 intervjuer och enkäter kan vi 

självklart inte generalisera till samtliga personer uppväxta i Sunnersta och Gottsunda, utan detta 

får ses som en pilotstudie som kan belysa viktiga och intressanta frågeställningar som sedan kan 

undersökas i större skala.  

 

När det gäller vår datainsamling har vi valt att använda oss av triangulering. I boken An 

introduction to qualitative research 
68

 skriver författaren att det finns olika typer av triangulering; 

datatriangulering, metodtriangulering, teoritriangulering samt forskartriangulering. I vår 

undersökning kommer vi att använda oss av triangulering när det gäller datainsamlingen. 

Triangulering innebär att man använder sig av olika metoder, teorier eller undersökningsgrupper 

för att belysa ett fenomen ur olika synvinklar för att få en så klar förståelse av det som möjligt.
69

 

När det gäller datainsamlingen använder vi oss av triangulering genom att vi vill jämföra vår 

undersökningsgrupp över tid, dels genom djupintervjuer om deras uppväxttid och dels genom ett 

frågeformulär om deras nuvarande situation. Genom att vi både använder intervjuer och formulär 

och analyserar dessa på helt olika sätt får vi en bättre och mer heltäckande syn på fenomenet som 

vi undersöker och de olika metoderna kompletterar varandra.
70

Vi använder dessutom 

triangulering genom att vi använder oss av två olika undersökningsgrupper, en från Gottsunda 

och en från Sunnersta, när vi vill undersöka fenomenet ”vi och dom” och hur det skapas. Genom 

att undersöka båda gruppernas erfarenheter av fenomenet kan vi få in fler nyanser och aspekter av 

det än om vi bara valt att undersöka den ena gruppen. 
71

 

 

5.3 Genomförande 
Den första förfrågningen skickades i ett massutskick via Facebook där fokus var att upptäcka om 

det fanns respondenter uppväxta i Gottsunda eller Sunnersta i vår bekantskapskrets. Efter att vi 
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fått svar från personer uppväxta i de aktuella områdena bad vi dessa personer att i sin tur bifoga 

enkäten till personer som de växt upp med som i sin tur hörde av sig till andra personer som de 

vuxit upp med och så vidare. På så sätt växte antalet potentiella respondenter och vi skickade ut 

ytterligare information till dessa att kontakt skulle etableras vidare.  

 

När vi sedan gjort vårt urval bland dem som besvarat den första förfrågningen utifrån kön, ålder 

och etnicitet kontaktade vi dessa för att boka in intervjuer. Intervjuerna genomfördes sedan i 

respondenternas hem. Det är delvis känsliga ämnen som vi berör och vi ville att informanterna 

skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Intervjuerna spelades, efter respondenternas 

medgivande, in med hjälp av en liten bandspelare. Då kunde vi fokusera på intervjupersonen på 

ett bättre sätt, på till exempel tonfall och ansiktsuttryck, än om vi valt att anteckna.
72

 Intervjuerna 

tog mellan 28 och 40 minuter.  

  

5.4 Intervjupersoner 

 
Vi har ändrat namnen på samtliga intervjupersoner för att försäkra dem anonymitet. 

 

Intervjuperson 1 

Karin är en kvinna uppväxt i Sunnersta, född i Sverige liksom båda sina föräldrar. Hon är 34 år 

och bor i ett hus i Uppsala. Hennes högsta utbildningsnivå är gymnasiet och arbetar på ett 

konsultföretag. Hon gick på Gottsundaskolan. 

 

Intervjuperson 2 

Magnus, uppväxt i Sunnersta,  född i Sverige liksom båda sina föräldrar.  Han är 22 år, singel och 

bor i en bostadsrätt i centrala Uppsala. Han studerar till jurist. Han gick på Valsätraskolan. 

 

Intervjuperson 3 

Farat, uppväxt i Gottsunda, född i mellanösten liksom hans föräldrar. Han är 34 år och gift med 

två barn och bor i en villa utanför Uppsala. Hans högsta utbildningsnivå är högskoleutbildning 

mindre än 3 år och är idag egen företagare. Han gick på Valsätraskolan.  

 

                                                 
72 Repstad, Pål (2007) s.70 
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Intervjuperson 4 

Nadja, uppväxt i Gottsunda, född i Sverige med föräldrar födda i mellanösten.  Hon är 31, gift, 

har ett barn och bor i en bostadsrätt i Uppsala. Hon är civilingenjör. och har studerat vid högskola 

mer än tre år. Hon gick på Valsätraskolan.  

 

Intervjuperson 5 

Miguel, uppväxt i Gottsunda,  född i mellanöstern liksom hans föräldrar. Han är 27 år, singel och 

bor i en hyreslägenhet i centrala Uppsala. Hans högsta utbildningsnivå är gymnasiet. Han gick i 

Gottsundaskolan.  

 

Intervjuperson 6 

Therese, uppväxt i Sunnersta, är född i Sverige liksom hennes föräldrar.  Hon är 22 år, singel och 

bor i en bostadsrätt i centrala Uppsala. Hon studerar vid universitet. Hon gick i Valsätraskolan. 

 

Intervjuperson 7 

Daniel, uppväxt i Gottsunda, född i Sverige och hans föräldrar kommer från Sydamerika. Han är 

27 år, gift med ett barn och bor i en hyresrätt i Uppsala. Han har studerat längre än tre år på 

högskola. Han gick i Gottsundaskolan.  

 

Intervjuperson 8 

Andreas, uppväxt i Sunnersta, han är född i Sverige och hans mamma är ifrån Sverige och hans 

pappa är född i Östeuropa. Han är 27 år, sambo och bor i en hyresrätt i Stockholm. Han arbetar 

som projektledare och har studerat på högskola mer än tre år. Han gick på Gränbyskolan.   

 

Intervjuperson 9 

Sofia är en kvinna uppväxt i Sunnersta, hon är född i Sverige liksom båda hennes föräldrar. Hon 

är 26 år, sambo och bor i en bostadsrätt i centrala Uppsala. Hon studerar vid universitet. Hon gick 

på Katarinaskolan. 

 

Intervjuperson 10 

Ahmed är en man uppväxt i Gottsunda, född i Sverige och hans föräldrar är födda i Mellanösten. 

Han är 27 år, sambo och bor i centrala Uppsala i en bostadsrätt. Är civilingenjör och har studerat 

på högskola längre än tre år. Han gick i Gottsundaskolan.  

 



  

 

   24 

 

Intervjuperson 11 

Arash är en man uppväxt i Gottsunda, född i Sverige och hans föräldrar är födda i mellanösten. 

Han är 29 år, förlovad och bor i en bostadsrätt i centrala Uppsala. Är civilingenjör och har 

studerat högskola längre än tre år. Han gick på Eriksbergsskolan.  

 

Intervjuperson 12 

Rikard, uppväxt i Sunnersta, född i Sverige liksom båda hans föräldrar. Han är 26 år, singel och 

bor i en bostadsrätt i Stockholm. Han är vd på sitt eget företag och hans högsta utbildningsnivå är 

gymnasiet. Han gick på Valsätraskolan.  

 

5.5 Databearbetning 
Bearbetningen av intervjuerna genomfördes med hjälp av atlas.ti. Där lade vi in våra 

transkriberade intervjuer och skapade koder. Sammanlagt blev det 133 koder och utifrån dessa 

skapade vi ett antal teman som vi sorterade in våra kodade citat under. (Se bilaga 3) Av dessa 

teman skapade vi sedan sex huvudrubriker, vilka återfinns under kapitlet Resultat och analys del 

I.  

 

Bearbetningen av formulären gjordes med SPSS. Vi skapade 31 variabler utifrån våra 31 

formulärfrågor och lade sedan in datan från våra 12 besvarade formulär. (Se bilaga 4) Vi skapade 

sedan 3 index, ett för socialt kapital, ett för kulturellt kapital och ett för ekonomiskt kapital. För 

att kunna jämföra dessa utifrån uppväxtområde och även bakgrundsvariablerna kön, ålder och 

etnicitet gjorde vi korstabeller. (Se bilaga 5) Resultatet från denna undersökning presenteras 

under Resultat del II.  

5.6 Etiska överväganden och metoddiskussion 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram ett antal forskningsetiska 

principer som man bör följa vid all forskning och vi har tagit dessa i beaktningen när det gäller 

vår undersökning. Det finns fyra huvudkrav som tagits fram. Det första gäller informationskravet. 

Personerna i undersökningen ska informeras om undersökningens syfte, att de deltar på frivillig 

basis och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  Detta gjordes i början på samtliga av 

våra intervjuer. Ett andra krav är samtyckeskravet, att undersökningspersonerna gett sitt samtycke 

till att vara delaktiga i studien. Även detta kontrollerades innan vi påbörjade intervjuerna.  Ett 

tredje krav är konfidentialitetskravet. Det innebär att vi som forskare har tystnadsplikt gällande 

känsliga uppgifter från undersökningspersonerna. Då vi behandlar en del känsliga ämnen i vår 
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undersökning har vi varit noga med att informera intervjupersonerna om att deras uppgifter 

endast kommer att läsas av oss och att deras identitet endast kommer att vara känd för oss. Det 

sista kravet gäller nyttjandekravet och innebär att det material som insamlas under 

undersökningen endast får användas i forskningssyfte. Vi har tagit hänsyn till samtliga fyra krav i 

vår undersökning. 
73

 

 

Ett etiskt problem som vi tagit i beaktning är att vi genom vår undersökning ytterligare kan bidra 

till en stigmatisering av ett utsatt område som Gottsunda och kanske till ytterligare ”vi och dom” 

känsla mellan bostadsområdena då vi ställer frågor om detta. Vi har därför försökt hålla frågorna 

så öppna som möjligt så att intervjupersonerna får berätta om sina upplevelser utan att vi lägger 

fram värderingar och åsikter.  

 

Det finns även en del andra metodologiska dilemman som vi måste tänka över. Ett sådant 

dilemma är att vi kommer att göra retrospektiva intervjuer och därmed finns det en del metodiska 

problem som vi måsta ta ställning till. Det kan finnas en hel del skevheter och felkällor när en 

informant ska berätta om sina tankar och känslor vid en viss tidpunkt. Senare erfarenheter och 

kunskaper kan påverka minnet av en viss upplevelse. Repstad menar att det är bra att ställa frågor 

som ”Är det här något du kommit på efteråt eller kände du så redan då”? För att undvika att de 

känslor och tankar man hade förr omformas så de passar med de tankar man har idag.
74

  

 

Ett annat metodologiskt problem är urvalet till intervjuerna. Som vi nämnt ovan har vi gjort en 

variant av ett bekvämlighetsurval, snöbollsmetoden. Då vi i vår undersökning inte haft möjlighet 

att göra ett slumpmässigt urval går det inte att generalisera till populationen eller att säga att vårt 

resultat är representativt för samtliga som vuxit upp i respektive stadsdel.
75

 Men det är inte 

frekvenser eller procentsatser som är intressanta i våra intervjuundersökningar utan fokus ligger 

på jämförelsen mellan de två grupperna och för det syftet anser vi att vår metod fungerar bra och 

att underlaget är tillräckligt stort. Vi har som sagt även tagit hänsyn till olika bakgrundsvariabel 

och fått relativt stor spridning på respondenterna.  

 

Detsamma gäller för pilotstudien. Här presenterar vi resultatet i form av tabeller och procent, 

vilket när det handlar om 12 personer kan te sig irrelevant. Som vi skrivit ovan så ska 

formulärundersökningen betraktas som en pilotstudie för hur en undersökning av kanske 100 

                                                 
73 HSFR http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf  07-05-12 
74 Repstad, Pål (2007) s. 81f 
75 Trost, Jan (2007) s. 30 

http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf


  

 

   26 

 

personer från respektive stadsdel skulle kunna se ut och då skulle en sådan analys av insamlad 

data var aktuell.  

6. Resultat och Analys del I 
I det här avsnittet presenterar vi vårt resultat från undersökningen och analysen av resultatet. Vi 

kommer att börja med att presentera resultatet från intervjuerna och sedan följer ett avsnitt om 

formulärundersökningen.  Vi har valt att inte ha en separat resultatdel och en separat analysdel, 

utan finner att det lämpar sig bättre för vårt ämne att integrera dessa delar i ett avsnitt.  

6.1 ”Vi och Dom” 
När man talar om begreppet ”Vi och dom” finns det ett antal aspekter som man kan analysera och 

problematisera. Ett sätt att se det utifrån är hur identitetsskapandet påverkas i relation till ”den 

andre”. Under den här rubriken kommer en mängd olika kategorier att redogöras samt analyseras 

där maktförhållandet mellan olika grupperingar även återskapas, upprätthålls och förstärks utifrån 

olika mekanismer med hänsyn till den kontext våra informanter befunnits sig i och befinner sig i 

idag.  

6.1.1 Medvetenhet i högstadiet 

Något som kom fram i flera av intervjuerna var att det var i högstadiet som intervjupersonerna 

blev medvetna om skillnaderna mellan stadsdelarna och där ”vi och dom” - känslan började ta 

form. Innan dess hade man inte tänkt på om man kom från ett ”fint” eller ”dåligt” område eller 

hur man skulle bete sig utifrån sin gruppidentitet. En kvinnlig respondent från Sunnersta uttryckte 

det på följande sätt: 

Det var när vi började högstadiet, när vi började i Gottsunda… Då blev det väldigt, väldigt tydligt var man kom ifrån. 

Innan hade vi inga snobbar, det fanns inga rikemansungar när vi gick i låg och mellanstadiet...Utan dom kom fram när 

vi började i Gottsunda. […]/ Karin-  Sunnersta 

 
En annan kvinnlig respondent från Sunnersta uttryckte sig på ett liknande sätt om hur ”vi och 

dom”- känslan infann sig så fort de två tidigare grupperna nu blev sammanfogade i sin klass.  

 
Ja alltså, det var först när jag började högstadiet som jag tänkte på, som man blev medveten om att det fanns de som 

inte hade allt som man själv hade, att man hade det väldigt bra. Jag gick på Valsätra, och där blandades man ju då 

med de från Gottsunda också. Och det blev väldigt uppdelat, det var som att de från Gottsunda hade väldigt mycket 

fördomar om oss och ville inte beblanda sig med oss. Och det var väl såklart ömsesidigt då. Just när vi blandades så, 

det var då det blev väldigt tydligt att man kom ifrån ett område där man hade mycket mer än andra. Man levde ju som i 

en liten bubbla i Sunnersta./ Therese -   Sunnersta 

 
Elias beskrivning av den oundvikliga situation som den etablerade gruppen och outsidergruppen 

hamnade i när de två tidigare skilda grupperna hamnade i ett ömsesidigt beroendeförhållande som 

de inte själva skapat eller ville ha, är väldigt bra att applicera på den situation som Gottsunda- och 

Sunnerstaungdomarna hamnade i när de började i samma skola. Elias skriver att när situationen 
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väl blivit som den blivit kunde ingen av grupperna längre styra den utan var fångade att följa 

vissa mönster och mekanismer, figurationen utövade således ett visst tvång över individerna i de 

två grupperna.
76

 Detta resonemang är väldigt intressant när man ser på figurationen mellan 

Gottsunda och Sunnerstaungdomarna, hur det i många intervjuer framstår som om individerna var 

just fångade att följa vissa mönster, utan att de egentligen förstod varför. 

 

Alltså vi pratade nog inte mycket alls om dom, vi kände dom inte, hälsade inte. Alltså man kände inte varandra alls 

utan tyckte bara inte om varann ändå. Ganska konstigt egentligen, man ogillade dem fast man knappt hade pratat med 

dem./Therese Sunnersta 

 
Citatet ovan visar på det tvång som figurationen mellan grupperna utövar över individerna, att de 

inte vet egentligen varför men ändå följer de vissa mönster i beteendet gentemot varandra. 

Andreas beskriver en situation som han upplevde under sin högstadietid och som utspelar sig på 

fritiden vid Lyssnaängsbadet, där det finns ett tydligt ”vi och dom” och en medvetenhet om 

olikheter. Andreas berättar att han hängde mycket vid Lyssnaängsbadet och att det var mycket 

Sunnerstabor där, men även människor från andra stadsdelar. Sedan när han var 12-13 började 

detta förändras.  

 

Sen blev det sjukt mycket Gottsunda invånare, eller från Eriksberg och Stenhagen också gissningsvis, de hade utländskt 

påbrå. Det kom liksom släkter på 30 pers och var där 10 på dagen till 10 på kvällen, och förde liv, grillade...det var 

väldigt härjigt, stökigt, högljutt. /Anderas-Sunnersta 

 

Elias tar upp ett liknande exempel när den etablerade gruppen och outsidergruppen möts på en 

pub i byn och hur det skapades oundvikliga spänningarna mellan outsidergruppen och de 

etablerade.
77

 Elias skriver om hur båda grupperna ville koppla av och umgås på det sättet de var 

vana på puben, vilket ledde till konfrontation mellan grupperna. Han skriver att de etablerade 

kanske hade kunnat acceptera att nykomlingarna kommit till puben om de uppvisat en 

underlägsen attityd och anpassat sig till de rådande normerna. Men nykomlingarna fortsatte att 

umgås på sitt högljudda vis som de var vana med, då de inte var bundna av strikta regler på det 

sätt som de som var högre upp i statushierarkin. Detta gjorde att den etablerade gruppen 

utestängde nykomlingarna som sämre människor som de såg som ett hot mot sin gemensamma 

status och drog sig bort från puben.
78

 Detta kan i hög grad jämföras med det som respondenten 

Andreas berättar om utvecklingen vid Lyssnaängsbadet.  

 

Då försökte man få bort dem, till exempel fanns det två fotbollsmål, så vi tog bort ett för de spelade fotboll där hela 
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nätterna. Och nu är det högt gräs, för att avgränsa så det inte blev lika mycket folk, just dom från Gottsunda, dom 

förde så mycket liv. Då snackade folk i Sunnersta mycket om de i Gottsunda, då var det mycket snack alltså."/ Andreas-

Sunnersta  
 

6.1.2”Vi och dom” ifråga om etnicitet  

Ett annat tydligt resultat från våra intervjuer är hur individerna från Gottsunda talar om sig själva 

i form av invandrare och svenskar. Elias teori om etablerade och outsiders innehåller några 

centrala teser som just går att applicera på ”svenskar” och ”invandrare”.
79

 Det ena är hur ett 

ojämnt maktförhållande skapas mellan två grupper som är beroende av varandra, vilket i det här 

fallet är Gottsunda och Sunnersta, där skolan är en gemensam faktor. Även Gustafsson
80

 kommer 

i sin studie fram till att det finns tydliga etniska hierarkier mellan ”vi” svenskarna och ”dom” 

invandrare, vilket visade sig i en tydlig uppdelning mellan ungdomarna vilket är något som vi 

även kunde se tydligt i vår undersökning.   

Generellt så var det inte så mixat. (Varför tror du att det var så?)Tror att det va… tror dels att man hade olika 

värderingar, helt olika uppväxt. Många hade helt olika religion, det var ju mycket invandrare från Gottsunda. Det var 

en hel del svartsjuka, avundsjuka. Under skoltiden var det mer mixat. Men på fritiden var det mer uppdelat. – Therese, 

Sunnersta 

 

Citatet ovan är bra exempel på hur personer skiljs ut och förstås i kontrast till något  

essentiellt annorlunda.
81

 Vi vill dock hävda att ”vi och dom” perspektivet blir tydligt från 

individer i båda stadsdelarna. Vi upplever inte att någon av grupperna skapar en medveten 

stigmatisering utan att det istället blir ett resultat av en uppfattning om den andra gruppen utifrån 

vad de själva inte är. Vi upplever det inte som ett medvetet förakt när de pratar om ”den andre” 

utan en rädsla för det okända, det som är olikt dem själva.
 82

  

 

Det var fördomar åt alla håll. Vi var lika rasistiska som de från Sunnersta. Det var väldigt rasistiskt; de är svenskar, de 

har det bra. Man ville inte beblanda sig. /Miguel Gottsunda 

 
Det finns mycket att säga om citatet ovan men just under den här rubriken är det den första 

meningen som visar på hur ett etnicitetsfokus gör sig tydligt trots att  frågorna inte handlar om 

etnicitet. Likaså när vi intervjuade två andra män uppväxta i Gottsunda återkom hela tiden 

föreställningen om ”vi” som invandrare och ”dom” som svenskar istället för att benämna 

individerna i relation till uppväxtort. Ekström
83

 skriver just om uppdelningen mellan invandrare 

och svenskar. Det som skiljer hennes studie från vår undersökning är hur hon talar om hur 

uppdelningen mellan grupperna beror på att svenskarnas sammanhållning var ”bättre” på grund 
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av tiden.
84

 I våra intervjuer visar sig sammanhållningen inte vara större i Sunnersta, snarare 

tvärtom. Detta kommer vi att återkomma till under rubriken Förutsättningar.  

 

Utifrån flera av intervjuerna som gjordes upptäckte vi hur respondenterna med utländsk bakgrund 

stigmatiserade sig själva. Till exempel återkommer flera av respondenterna från Gottsunda 

ständigt till etnicitet och ”invandrare”, även då frågorna inte rörde detta. Beskrivningar som 

”mellanöstern” och ”araber” ”blattar” etcetera är typiska då vi frågar om bostadsområdet. Ett 

exempel på hur intervjupersonerna med utländsk bakgrund stigmatiserar sig själva är när Farat 

från Gottsunda berättar om att det gått bra för honom och att han därför inte är en typisk 

Gottsundabo utan blivit ”försvenskad”. Även om detta är allmänhetens bild han uttrycker så har 

han ändå internaliserat bilden att man inte är en typisk invandrare om man lyckats, utan att det är 

något som är förknippat med svenskhet.  

 

Edward Said
85

 har påpekat att världen utanför Europa, speciellt Orienten, beskrivs som 

efterbliven och omodern. Man kan tala om Europa mot resten av världen. Från en makronivå till 

mikronivå tar sig den europeiska identiteten uttryck även i svenska förorter.
 86

 Som Irene Molina
87

 

konstaterar så är det inte bara människorna i dessa förorter som konstrueras som det motsatta, 

utan även platserna görs till ”den andres” plats.
88

 Följande citat visar tydligt hur man såg ”den 

andres” plats som otrygg och kände obehag där.  

 

Till exempel när vi cyklade hem genom Gottsunda eller Valsätra så cyklade vi alltid snabbt och var rädda, så fort vi 

kom till Sunnersta, som kunde vara lika mörkt och öde, så kände vi oss trygga. Det var obehagligt där i Gottsunda 

liksom. /Therese- Sunnersta 

 
En intressant aspekt som kom fram i vår undersökning är att det är skillnad på invandrare och 

invandrare, vilket är något som även Gustafsson
89

 kommer fram till i sin studie. Hon finner där att 

det finns tydliga hierarkier mellan olika invandrargrupper där vissa ses som ”mer” invandrare än 

andra. 
90

 Detta är något som vi kunnat se i vår studie då den ende från Gottsunda som uppger att 

han hade kontakt med någon från Sunnersta är Daniel, som trots att han har chilensk bakgrund, 

både ser ”etniskt svensk” ut och har ett svenskt namn. Daniel uppfattades dessutom av andra 

invandrare som ”mindre” invandrare. 
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Ja, alltså… det fanns ju inte så många svenskar i Gottsunda… och de svenskarna som fanns, de kände man igen rätt 

fort för de bröt betydligt mer än utlänningarna. De försökte anpassa sig till utlänningarna liksom… Jag ser ju rätt 

svensk ut också, även fast mina föräldrar är chilenare så det är klart det var skillnad för mig. När jag träffade på 

personer som jag inte kände i Gottsunda var det alltid typ: Kom vi spöar upp den där svennen! ”Och då fick jag alltid 

försöka, typ” visst slå mig men jag är lika lite eller mycket svensk som ni./ Daniel -  Gottsunda 

 
Den ende av intervjupersonerna från Sunnersta som hade en förälder med utländsk bakgrund, från 

Östeuropa, menar att han ändå uppfattades som svensk för att han såg svensk ut. Det förefaller 

alltså som om det inte är den utländska bakgrunden i sig som gör skillnaden mellan grupperna, 

utan att man ser utländsk ut, där vi uppfattar det som att det finns en skala på vad som innefattar 

”invandrare” och där vi upplever det som att det främst handlar om individer från mellanöstern.  

 

Innan vi intervjuade våra respondenter valde vi att inte tala om den etniska skillnaden mellan 

Sunnersta och Gottsunda då vi hade en föreställning att det skulle komma upp till ytan ändå. 

Molina
91

 hävdar att det saknas studier som fångar upp den komplexa bilden av 

bostadssegregationen och att man oftast väljer att se till klass utan att ta hänsyn till att 

klasskillnaderna har en etnisk axel som i relation till klass artikulerar en ojämlikhet och en 

maktsymmetri.
92

 Vi anser att Molinas teori stämmer väl överens med den ”Vi och dom”-känsla 

som finns inom grupperna, det vill säga att man inte kan bortse från den ena kategorin för att se 

den andra, utan att de samverkar hela tiden. Att våra frågor inte berörde den etniska aspekten 

visar sig inte spela någon roll då detta tydligt lyfts fram av respondenterna från båda sidor gång 

på gång.  

 

I relation till etnicitet kan man även koppla detta till kulturella skillnader i form av språket som 

också visade sig utifrån ett ”Vi och Dom”. En central del av detta visar sig i hur både individer 

från Gottsunda och Sunnersta beskriver hur det skiljer sig mycket mellan områdena i sättet att 

tala. Bourdieu refererar till språket som en kategori som tillhör ett kulturellt kapital. Sättet man 

talar på, hur man använder det ”rätta begreppen och orden” i en viss typ av kontext skapar en viss 

makt, en ordning mellan och inom grupperna. Samtliga intervjupersoner tog upp att individerna i 

Gottsunda bröt mer och talade mer slang medan de i Sunnersta mer följde ”normen” för hur man 

ska tala. Flera av respondenterna tog även upp att svenskarna i Gottsunda bröt mer än vad 

invandrarna gjorde, vilket vi finner intressant. Bourdieu hävdar att man inte kan tala om ett 

kulturellt kapital förrän det erkänns av individerna som tillhör just det fältet.
93

 Det som blir 
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intressant i det här fallet är att individerna i vår undersökning rör sig i tre olika fält; Gottsunda, 

Sunnersta och så det gemensamma fältet skolan. I Gottsundafältet var det inte en maktfaktor att 

tala korrekt svenska och därmed inget kapitalinnehav som var en maktresurs. I det fältet var det 

istället ”coolt” att bryta och utveckla någon slags motkultur, gällande språket, mot det etablerade 

samhället, vilket kan jämföras med Elias resonemang om ungdomarna i Winston Parwa som går 

till motangrepp mot det etablerade samhället som de utestängs ifrån.
94

När ungdomarna sedan 

blandades i skolan blev det en krock mellan det som var kulturellt kapital inom de olika fälten 

och man kan tänka sig ungdomarna från båda sidor fick välja vilken norm de ville närma sig. 

 

6.1.3Skam, stolthet och avundsjuka. 
”Det var jättejobbigt första dagen i skolan när vi skulle sätta oss ner, då skulle vi berätta om oss själva, vem man var 

och vart man kom ifrån och jag tänkte… Fan i helvete ska jag bli tvungen att berätta att jag är från Gottsunda.   

(Varför tänkte du så?)För då visste jag då kommer den här stämpeln igen, som på högstadiet som det alltid har varit 

då kommer den här stämpel och förutfattade meningar… jäkla skit. Så jag sa aldrig det från början, sa inte att jag kom 

från Gottsunda utan sa vart jag kom från ursprungligen. Så när jag va klar säger fröken: men var har du växt upp då 

Nadja? Då sa jag bara Gottsunda och så var det tyst och jag kollade ner, ville inte se folks blickar får då skulle jag bli 

skitförbannad.”/ Nadja - Gottsunda 

 

 
I citatet ovan ser vi ett utryck för det Elias ser som en så kallad internaliseringsprocess. Denna 

internalisering av en underlägsen självbild skapar en förlamande skam som uppkommer genom 

angrepp på en persons grupp.
95

  Nadja som talar om sin första dag på gymnasiet har redan skapat 

en bild av sig själv i relation till sin uppväxtort som något fult och dåligt. Den skam som infinner 

sig då hon skall tala om vart hon är uppvuxen är delvis skapad av ”den andre” gruppen, vare sig 

det är dem eleverna som hon gick med från Sunnersta eller andra individer utifrån. Vi hävdar att 

hennes bild på sin uppväxtort i relation med en skolsituation förmodligen är sammankopplad med 

tidigare erfarenheter. Nadja uttrycker i andra delar av intervjun att hon var dömd på förhand av 

”den andra” gruppen då hon gick på Valsätraskolan. Elias menar att en medlem av en 

outsidergrupp ser sin underlägsna makt som ett tecken på mänsklig underlägsenhet.
96

 Vidare leder 

denna internalisering till en ond cirkel när outsidergruppen till följd av den etablerade gruppens  

stigmatisering och bekräftar den bild som de etablerade redan har genom att de lever upp till 

fördomarna. Denna diskussion kommer vi tillbaka till under rubriken Identitetsskapande.  Om vi 

nu ser till beskrivningar i relation till avundsjuka och ”den andre” finns det en hel rad av 

beskrivningar från båda grupperna. 

Det var en hel del svartsjuka, avundsjuka. Hur man bodde, att det var finare på alla sätt. Att man kunde ha bättre 

kläder, göra mer saker/Therese - Sunnersta 
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Om jag inte minns fel så var det mest att vi var avundsjuka på att dom kunde göra mer saker än vad vi kunde göra. Just 

den här ekonomiska biten… Nej annars var det inget sånt Jag kommer ihåg att om det var någon som blev skjutsad till 

skolan av sin pappa med en värsting bil då kunde man tänka åhhhh. […] Eller jo det jag tror dom kunde var 

avundsjuka på var att vi var ute mycket. Vi var ju gatubarn allihop vi var ute hela dagarna kom aldrig hem. Jag 

kommer ihåg att dom frågade får ni vara ute hela dagen åhhh. Vi hade ju inga gränser.  Att vi fick vara ute… /Nadja- 

Gottsunda 

 

Alltså nåt var det ju som skapade den här vi och dom känslan, de kanske var avundsjuka. Känslan från de från 

Gottsunda var lite” Ni från Sunnersta ska inte komma och tro att ni är något. Men det visade sig inte i öppen 

avundsjuka, utan i förakt./Karin-Sunnersta 

 

Det var väl mycket, typ vad tror dom att dom är? Bara för att de har pengar, tror dom att det gör dem bättre?  Det var 

ju såklart mycket avundsjuka bland det som sades, det var mycket nedvärderande saker som sades men de hade sin 

grund i avundsjuka…Man var avundsjuk på att de fick allt de ville ha, materiella saker. Och att de reste bort betydligt 

oftare än vi från Gottsunda gjorde./Daniel-Gottsunda 

 

Det är tydligt att citaten handlar om en materiell avundsjuka, både indirekt och direkt och hur 

individerna från Gottsunda menar att ekonomin var det centrala och tog sig uttryck i avundsjuka. 

Denna bild stämmer även överens med hur individerna från Sunnersta upplevde avundsjuka. 

Tydligt är dock att Sunnerstaindividerna inte nämner någon avundsjuka gällande individerna från 

Gottsunda. Resultaten är inte förvånande då den materiella och ekonomiska skillnaden finns. Om 

vi byter perspektiv och ser till hur individerna ser på hur andra är avundsjuka finns det 

beskrivningar.  

”Ehh och då har jag hört, folk är riktigt, dom hatar Sunnersta-bor. Dom ba.- idioter, snobbar….och jag visste inte ens 

att folk hade sådana fördomar innan, jag ba- va! Visste inte ens att folk hade tankar om Sunnersta, det har jag aldrig 

reflekterat över under min uppväxt, det är något som kommit nu. Och ibland känns det som att jag måste försvara mig. 

Vill gärna skjuta in att jag är tillsammans med en muslim. Det är ungefär som att man alltid måste försvara sig liksom. 

I vissa situationer är det positivt, jobbsammanhang, vuxna människor om man säger så. Inte folk i min ålder. Fast 

samtidigt fick jag mycket skit när jag praktiserade på förskolan. Då sa jag ingenting, då jag inte att jag kommer 

därifrån. […] Får höra ofta, men guuuud du är verkligen inte som att du kommer från Sunnersta. Jag ba, jo det är jag. 

Jag är precis som dom, det är bara att dom tror att folk från Sunnersta är annorlunda men det är dom oftast inte.”  

/Sofia –Sunnersta 

 

 

Elias menar att det förakt som den etablerade gruppen känner för outsidergruppen inte möts av 

samma förakt tillbaka, utan outsidergruppen ifrågasätter istället sig själva genom att de 

internaliserar den överlägsna gruppens åsikter i sin självbild.
97

 I relation till Elias finner vi 

likheter gällande internaliseringen och hur det påverkar själbilden men om vi ser till citatet ovan 

finner vi även tydliga skillnader med Elias resonemang. Han beskriver ingenting om hur den 

”etablerade-gruppen” känner eller upplever ett förakt av ”outsider-gruppen” vilket vi anser citatet 

ovan är ett tydligt exempel på. Denna skillnad från Elias studie finner vi väldigt intressant, och är 

något som framkommer under flera av rubrikerna i analysdelen. Under statusrubriken framgår det 

tydligt att det fanns två statusgrupper på skolan, en bråkig från Gottsunda och en rik från 
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Sunnersta, och det nämns ingen hierarkisk ordning mellan dessa. Flera av intervjupersonerna 

framhåller att man valde vilken av grupperna man ville bli accepterad av och anpassade sig 

därefter. I vår studie ser vi att det finns mer ut av en kamp om makten mellan de två grupperna, 

än som framgår i Elias studie. Dock, som vi diskuterar under rubriken Fördomar och 

begreppsbeskrivningar av ”den andre” så är det svårt för den underlägsnare gruppen att 

stigmatisera den överlägsna gruppen. Elias tar upp detta och menar att den underlägsna gruppen 

kan kalla den andra gruppen för öknamn, som i vår studie till exempel ”jävla svennar” men detta 

kommer aldrig att ha någon stigmatiserande effekt så länge gruppen är underlägsen. 
98

 

6.1.4 Fördomar och begreppsbeskrivningar av ”den andre” 

I Olikheternas paradigm tar författarna upp att man skapar föreställningen om ”den andre” utifrån 

vad man själv inte är.
99

 Detta är väldigt tydligt när de boende i respektive område ska beskriva det 

andra området och människorna där. De ord som kommer fram är slående lika i samtliga 

intervjuer från båda stadsdelarna. Det är motsatsord som lugnt/bråkigt, svensk/invandrare, 

rik/fattig, stökig/ordningsam. De ord som beskriver områdena används även på människorna 

vilket visar att det är tydligt att området förknippas med människorna där och att det tillskriver 

dem identitet.  

 

I alla intervjuerna har det visat sig tydligt hur man generellt beskriver Sunnersta med positiva 

adjektiv och Gottsunda med negativa ord som att de som bor där är kriminella, bråkiga och 

opålitliga. Detta är något som Elias menar är den universella beskrivningen underlägsna grupper 

genom historien.
100

 Även individerna som är uppväxta i Gottsunda beskriver med en tillbakablick 

Gottsunda med negativa begreppsbeskrivningar förutom på frågan hur det trivdes under sin 

uppväxt i sitt bostadsområde. Vi har fått in många ord gällande Gottsunda.  

 

(Sunnersta) Dom är ju rika liksom, man tänker direkt på en svensk, inte på en invandrare. Rik svensk.  Killarna från 

Sunnersta tror jag tyvärr såg Gottsunda killarna som konkurrans gällade tjejerna. Eftersom tjejerna från Sunnersta på 

den tiden umgicks med killarna, vilket kunde störa dom. Det var bara tjejerna som bjöd oss på festerna i Sunnersta, 

aldrig killarna. Det blev skillnad i gymnasiet. /Arash-Gottsunda 

 

Typisk Gottsunda bo tänker jag arbetarklass. Tragiskt nog tänker jag lite såhär ghetto-hood, kanske lite kriminalitet, 

bråkigt. Jag skulle inte vilja, skulle inte lita på att lämna något där. Jag skulle förvänta mig, om jag tappade min 

plånbok så skulle jag inte få tillbaka den. /Sofia- Sunnersta 

 

Jag tror ju... alltså de få personer vi träffade från Sunnersta, eller det var ju en hel del i skolan... rika föräldrar, har 

mycket pengar, glider på en räkmacka och har det väldigt lätt.../Farat-Sunnersta 

 

(Gottsunda) Ehm… ja, det var väl ganska… det var ganska negativt, inte positivt alls. Och det var stökigt, det var det. 

Alltså det var ju känt som ett stökigt område med stökiga människor, och så var det./ Karin- Sunnersta 
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Rikedom. Sunnersta var oftast det bostadsområde där alla hade bilar, stora villor. Det var dom som höll på med dom 

dyrare sporterna. En typisk sunnerstabo var svensk, väldigt fina kläder, fick oftast skjuts till skolan…typ det. / Miguel- 

Gottsunda 

 

I Gottsunda åkte man genom med bussen, vi hade hemkunskap där i mellanstadiet…då fick man en bild av, ja man 

började jämföra stadsdelarna. Det var bara lägenheter till exempel. Vi var rädda där haha, lite grann iallafall. Vi var 

obekväma, på vår vakt, man kände sig uttittad, helt klart. Vi hade andra kläder... Det var ingen av oss med 

invandrarbakgrund i min klass, eller jo två, men de flesta såg ju ut som svenskar. Så då blev man tydligt medveten om 

skillnader, då märkte man hur eleverna i Gottsundaskolan var, hur de såg ut, hur jargongen såg ut, surret... Det var 

lite ruffare. Det var livligare i korridorerna, mer svordomar. Sunnersta var mer lugnt. / Andreas-Sunnersta 

 

Det kan blir problematiskt här när man talar om ett ”vi” och ett ”dom” utifrån ungdomarna från 

Gottsundas perspektiv. Det vill säga, kan man använda en maktdiskurs på något som handlar om 

individen som ”kämpar underifrån”? Vi vill hävda att maktdiskursen gällande ”vi och dom” inte 

blir lika kraftfull när man talar om individer från Gottsunda som upplever ett vi och ett dom. Det 

gör sig snarare mer aktuellt i det motsatta, det vill säga när individer med större ”makt” gör denna 

distinktion mellan sin grupp och ”outsidergruppen”. Här blir det snarare ett bevis på skillnader, på 

olikheter och en maktdiskurs gällande en underlägsenhet som någonstans är invävd i kategorier 

som ekonomi, etnicitet, kön och geografi. Respondentens utsatthet gör sig tydlig då ”dom andra” 

skrattar, viskar och inte vill göra ett närmande. Detta handlar snarare om en motkultur än om ett 

”vi och ett dom” från respondentens sida. Man kan även tala om ett så kallat normsystem som 

finns hos inbyggt i begreppsbeskrivningar i vad man förväntas säga och vara. Den moraliska 

differentieringen gör sig också tydlig. I det flesta grupper finns det ”sämre och” bättre 

egenskaper. I det här fallet blir det som Elias menar att man tar det ”bästa” från den ena gruppen 

och det ”sämsta” från det andra.
101

 Man skapar därigenom en uppfattning av en hel grupp utifrån 

vad kanske bara några enstaka ”sämre” individer passar in och gör sedan detta till en helhetsbild 

som till slut även införlivar och blir en ”sanning” även hos den grupp som blir stigmatiserad.  

6.2 Fritidens centrala betydelse.  
Fritidens centrala roll lyftes fram i i stort sett samtliga intervjuer under olika teman, bland annat i 

skapandet av vi och dom och avundsjuka mellan grupperna:  

 

”Om jag inte minns fel så var det mest att vi var avundsjuka på att dom kunde göra mer saker än vad vi kunde göra. 

Just den här ekonomiska biten […]”/Nadja- Gottsunda  

 

”Det var väl avundsjuka, iallafall från Gottsundas sida. På det ekonomiska såklart, kläder, vespor, mopeder... De hade 

ett aktivare liv, det var dyrt, tennisträningar, golf, inte sånt som vi höll på med. Fotboll var ett par skor liksom, sen var 

det inte mer...”/Miguel- Gottsunda 

 

”[…] Och sen just det här att de i Gottsunda kanske inte hade råd att vara med på fritidsaktiviteter och sporter, det 

bidrog säkert ännu mer till en vi och dom- känsla och gruppuppdelning.” /Karin-Sunnersta 
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Citaten ovan visar på fritidsaktiviteternas roll för skapandet av en ”vi och dom” - känsla mellan 

grupperna. Det blev tydligt att det var skillnad mellan grupperna när det blev tal om vad man 

gjorde på fritiden vilket gav upphov till en känsla av avundsjuka hos individerna i Gottsunda. 

Denna skillnad är något som kom upp i samtliga intervjuer. Generellt så hade intervjupersonerna 

från Sunnersta mer fritidsaktiviteter såsom att de var med i kyrkogrupper, red, spelade innebandy, 

teater och åkte skidor. I Gottsunda beskrivs det mer att man hängde ute och hängde i större 

grupper, det framkom i flera av intervjuerna.  

”Eller jo det jag tror dom kunde var avundsjuka på var att vi var ute mycket. Vi var ju gatubarn allihop vi var ute hela 

dagarna kom aldrig hem. Jag kommer ihåg att dom frågade får ni vara ute hela dagen åhhh. Vi hade ju inga gränser. 

Att vi fick vara ute…” /Nadja- Gottsunda 

 

”I Sunnersta var det nog mer fasta aktiviteter, i Gottsunda var det mer häng ute. Har man saker att sysselsätta sig med 

minskar det ju risken... hänget blir ju ofta småkriminalitet, klotter, förstörelse, om man inte har något annat för sig. I 

Sunnersta hade man nog inte lika mycket tid att göra sånt.” /Rikard-Sunnersta 

 
Att man hängde ute mer i Gottsunda berodde på att man ofta bodde trångt och inte hade egna rum 

och man hängde i större gäng än i Sunnersta. En intervjuperson från Gottsunda säger att eftersom 

han hade nio syskon och bodde i en trång lägenhet hade han inte så mycket annat val än att hänga 

ute. Skillnaden i hur man tillbringade fritiden var till stor del på grund av den ekonomiska 

skillnaden mellan grupperna. Flera av respondenterna från Gottsunda menar att det erbjöds en hel 

del aktiviteter, men att man inte hade råd. Istället blev det att ungdomarna hängde ute, pizzerian 

nämns flera gånger som samlingsplats för de stökigare ungdomsgrupperna, precis som biografen 

var en samlingspunkt i Winston Parwa. Elias beskriver hur ungdomarna stod där och väntade på 

att något skulle hända, och ibland själva såg de till att nåt hände genom att starta slagsmål eller 

göra något annat bus, vilket verkar stämma väl med den bild som framkommer om ungdomarna 

utanför pizzerian i Gottsunda.
102

Även skillnaden på föräldraengagemang är något som lyfts fram 

som en skillnad mellan områdena.  

 

”Det va där vi hängde för hennes mamma var inte hemma så ofta. Jobbade konstiga tider, var nästan aldrig hemma. 

Där kunde vi hänga fritt. Rouias pappa jobbade också ganska konstiga tider och kunde var där på kvällarna.”/Nadja-

Gottsunda 

 

”Dom hade nog mer engagerade föräldrar. I Gottsunda... eller mina föräldrar iallafall, de var inte engagerade alls. 

De betalade om jag spelade fotboll och så, men inte mer engagemang än så. De stod inte och hejade på direkt, I 

Sunnersta känns det som att det är mer engagemang från de vuxnas sida. Det är nog väldigt viktigt för barns framtid. 

De hade mer vuxenkontroll liksom. Alltså, nu är jag säkert fördomsfull, men en utländsk som jobbar, då jobbar de ofta 

14-15 timmar per dag, kiosker, restaurang, då finns det inte så mycket tid över att vara engagerad i sina barn. Ofta 

hade man många barn...”/ Miguel- Gottsunda 

 

”Föräldrar har ingen koll på sina barn. Om inte jag var hemma vid nio kom min mamma och jagade mig, nu är det 

ingen som bryr sig. Invandrarkvinnorna nu, de sitter med sina paraboler, de har ingen koll på sina barn, de kan ingen 

svenska, kollar inte på nyheterna... typ som skolan. Om jag inte var i skolan ringde skolan hem till mina föräldrar. Nu, 

de här föräldrarna kan ingen svenska så de förstår inte ändå liksom, de har ingen koll alls. Så det är ett stort problem i 

Gottsunda” /Farat- Gotstunda 
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Vikten av fritidsaktiviteter är även något som Elias lyfter fram. ”Förhållandena i Winston Parwa 

visade mycket tydligt, att den roll som aktiviteterna efter skolan eller arbetet spelade i 

ungdomarnas tillvaro och den tillfredställelse de gav dem var långt ifrån oväsentlig för deras 

välbefinnande och uppförande, inberäknat deras uppförande i skolan eller på arbetet. ”
103

 

Detta stämmer väl med det som intervjupersonerna i vår undersökning säger om fritidsaktiviteter. 

Framförallt de från Gottsunda är de som lyfter fram fritidsaktiviteter, och då fram för allt 

fotbollen, som avgörande för vilken livsbana man valde.  

 

”Man kunde se på dom "coola" killarna, och de sportiga killarna, det var två grupper. De som rökte, gjorde dumma 

saker och var inte i skolan, de hängde med varann och de sportintresserade hängde med varandra, de var inte ut lika 

sent på kvällarna. Speciellt fotboll i Gottsunda är väldigt viktigt för vad man väljer för vägar, för har man sporten har 

man inte bara föräldrarna som håller efter en, det är tränare och andras föräldrar. Då är det svårare att hamna i fel 

kretsar. Sport tar mycket tid, träningar och matcher, så man hinner inte hänga runt och göra dåliga saker. Fotbollen 

är väldigt viktigt för vad man gör med sitt liv, iallafall för mig och i Gottsunda generellt. Det är synd att det bara är 

fotboll här, men det kommer ju mer, typ teater och innebandy. Dom som jag känner som höll på med sport, dom har det 

gått bra för liksom. Så är det. “ /Miguel-Gottsunda 

 

”Det var typ antingen sport eller de som hängde utanför Verona och haschade haha.” /Daniel-Gottsunda 

 

”Vi hade tur, dels var vi olika nationaliteter så vi var tvungna att prata svenska, och sen var det här med idrotten. Det 

var fult för oss att röka och knarka, vi satsade på sporten och det räddade oss.”/Farat- Gottsunda 

 
Idrotten kan, om man ser det med Elias perspektiv, ses som ett sätt att fånga upp de individer som 

genom sina förutsättningar i form av familjesituation och liknande annars skulle fortsatt att 

upprepa ett destruktivt mönster. Elias skriver mycket om hur det etablerade områdets sociala 

sammanhållning fungerade som skyddsnät för ungdomarna där, medan ungdomarna i 

outsiderområdet var utelämnade till sina familjers sociala kontroll.
104

 I intervjuerna, som delvis 

presenteras ovan, framkommer det att vara med i en idrottsförening i Gottsunda fungerar som ett 

skyddsnät för individer som saknar den sociala kontroll som engagerade föräldrar ger genom att 

tränare och andra föräldrar agerar ”extra föräldrar”.  

6.3 Status inom gruppen  

Efter att ha gått igenom intervjuerna är det tydligt att det finns hierarkier inom de olika 

bostadsområdena och att vad som gav status inom Sunnersta respektive Gottsunda skiljer sig 

markant. Dock är den ekonomiska biten en faktor som skapar hierarkier inom båda områdena, om 

än i högre utsträckning än i Sunnersta.  

”Det blev skillnad på de här snobbarna och rikemansungarna, det var nån till exempel som bodde i en av de få 
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lägenheterna i Sunnersta, det fanns ju inte så många, och det ansågs ju inte riktigt lika fint som att bo i villa. Och hur 

man bodde, storlek på huset, hur mycket pappa tjänade… det blev viktigare och viktigare. Eller det var några få som 

höll igång hela den grejen, och ville bli någon sorts uppsalavariant av stureplanssnobbar. Det var mest killar som höll 

på med den grejen faktiskt”./Therese-Sunnersta 

”(Inom Gottsunda då, fanns det olika grupper? Olika hierarkier på något sätt?)Ja, jo till exempel Tomtebo, där såg 

man direkt om folk var ifrån. Det är södra Gottsunda, bakom Gipen, ett villaområde. Bara nybyggda jättedyra villor. 
Därifrån såg man ganska fort vilka som bodde”./Daniel- Gottsunda 

 

Denna interna hierarki är även något som Molina
105

 tar upp i sin undersökning av Gottsunda. Hon 

menar att man kan tala om en intern segregation inom Gottsunda utifrån boende samt etnicitet, 

Molina tar framförallt upp två områden som ses som segregerade utifrån att det i stort sett endast 

är lägenheter samt att andelen invandrare med utomeuropeisk bakgrund är över 70 %. 
106

 Dessa 

områden tas även i vår undersökning upp som ”dåliga områden” i Gottsunda.  

Även om det fanns en ekonomisk hierarki i Gottsunda utifrån var man bodde så är det främst i 

Sunnersta som pengar, märkeskläder, mobiltelefoner och andra statusprylar uppges ge status och 

på så sätt skapa olika hierarkier inom gruppen.  

”Kläder var väldigt viktigt, märkeskläder, stil. Canada Goose var inne kommer jag ihåg. Det här med kläder blev nog 

viktigt... i sexan var det viktigt minns jag iallafall, byxorna skulle instoppade i strumporna, i nikestrumpor. Det skulle 

vara typ prasselbyxor. Det var coolt. Trender kom och gick, men det var viktigt att följa dem. När jag började i Gränby 

skulle det vara mer hiphop, Fila-kläder typ. Det var coolt med märken då. […] Mobiltelefoner var viktigt också. I ettan 
på gymnasiet kom den första kameratelefonen, det var coolt. Det gav status, det var viktigt. […]/ Andreas-Sunnersta  

I Gottsunda, där den materiella standarden var lägre än i Sunnersta och tillgången på statusprylar 

inte var lika stor, var det andra attribut som fick agera som statussymboler istället. Något som tas 

upp av flera av respondenterna och kan ses som symboliskt kapital inom Gottsundafältet är 

Adidas-kläder. I stort sett samtliga intervjupersoner tar upp att det var coolt att ha Adidaskläder 

och att det gav status. Detta är ett exempel på hur symboliskt kapital endast kan betraktas som 

kapital när det är erkänt av samtliga inom fältet. När Gottsundaungdomarna sedan bytte fält på 

högstadiet och blandades med Sunnerstaungdomar var Adidas inte alls status där, utan det var 

andra märken som gav status inom Sunnerstafältet. Vidare var det i stort två faktorer som gav 

status som skiljdes ut av samtliga respondenter från Gottsunda: Att vara duktig på sport eller att 

vara med i ett tufft och bråkigt gäng. Detta är något som flera av intervjupersonerna återkommer 

till, antingen fick man status genom att vara bra på sport eller så fick man det genom att bråka, 

röka och ta droger.  

(Fanns det någon elit på gottsundaskolan?)Dom mest kriminella i Gottsunda och dom rikaste i Sunnersta va typ 
elitgrupperna. (Skratt)[...]/ Ahmed-Gottsunda 

(Fanns det någon elit på Gottsundaskolan?) Jo, eller det var mest olika grupper liksom. Det var ju snobbarna men sen 

fanns det ju en tuff elit från Gottsunda också […] De skröt ju inte om pappas pengar direkt, utan var mer allmänt 
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stökiga och bråkiga. Dom härjade på. /Therese-Sunnersta 

(Fanns det olika grupper i Gottsunda?) [...] Sen fanns det ju idrottsgruppen typ, sen ”värstingvärstingarna” umgicks 
ju… tyvärr så var det värstingvärstingarna som fick den mesta statusen./Daniel-Gottsunda 

Många påpekar att man inte kanske såg upp till den bråkiga gruppen, men att man hade respekt 

och var rädda för dem. "Gottsunda Rude Boys" är ett gängnamn som återkom i flera av 

intervjuerna på frågan om det fanns någon elitgrupp i området. Detta, att ett gäng killar från 

"outsiderområdet" går runt i gäng och ägnar sig åt förstörelse och bråk är något som Elias menar 

är en följd av de oundvikliga spänningar som figurationen mellan grupperna ger upphov till. Han 

menar att figurationen med stabila och ordnade familjer i den angränsade stadsdelen och hög 

instabilitet i det egna området gav upphov till problem för outsiderungdomarna som ungdomarna 

i den etablerade slapp. Dessa problem blev ännu större för de ungdomar som växte upp i instabila 

familjer utan goda förebilder. Dessa ungdomar hade väldigt svårt att bli fria från sin 

outsiderposition och denna position hade stor betydelse för framväxten av deras självbild och 

identitet.
107

  

” De ordentliga människorna i deras omgivning, inklusive polisen, lät dem redan som barn med ord och gester få veta 

hur lite aktning de hade för dem och deras familjer De kunde inte hämta mycket stolthet och känsla av mening ur 
medvetandet om att de var identiska med och identifierades med en familj som andra hade mycket liten respekt för. ”108  

 Elias skriver att eftersom de var vana att bli behandlade som outsiders och utestängas av 

samhället, auktoriteter och institutioner, sökte de sig trygghet genom stora kompisgäng.   ”Det 

kändes lättare för dem att konfrontera en fientlig och misstänksam grupp som de själva kände en 

hel del fientlighet och misstänksamhet mot när de gick i en grupp av likar"
109

 Detta stärkte deras 

självkänsla och i en grupp kunde de ha högre tankar om sig själva.
110

 

Att dessa gäng sedan främst ägnade sig åt att vara halvkriminella, hålla på med droger och 

förstörelse, vilket framkommer i intervjuerna, menar Elias är en naturlig följd av deras 

outsiderposition och att de fötts in i en ond cirkel. Genom att de växte upp i ett område som andra 

människor tog avstånd ifrån och stigmatiserade knöt de den utestängdheten till sin identitet. 

Logiken i deras beteende blev sedan som Elias beskriver: "Vi ska tvinga er alla att lägga märke 

till oss, om inte mer kärlek så med hat." 
111

Ungdomarna gick till angrepp mot den värld de var 

utestängda ifrån genom att förstöra, bråka och provocera. De gillade att göra just det, som bara 

för att de bodde i ett visst område, anklagades för som en hämnd på den anklagelsen.
112

 Detta, hur 

de som kom från ett outsiderområde upplevde sig som dömda och anklagade av resten av 
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samhället och kommer fram tydligt i citatet nedan av en kvinna från Gottsunda:   

[...] Man fick inte en chans. Jag va ju dömd redan då när jag kom till Valsätra. Aha din bror är Mohammed, aha ok. 

(För att du hade en storebror?) Jaa, alla vi var ju dömda innan. När jag kom dit visste min fröken precis vem 

Mohammed var. Och sen när min syster kom dit visste dom vem min bror var och vem jag var. Och jag hade faktiskt 

inte gjort någonting men av någon konstig anledning var jag där det alltid där det var bråk, fast jag bråkade aldrig. 

Men jag var där. [...] Men det var nog mycket förutsättningarna. Vi var ju stämplade från början vi skulle ju bete sig 

på ett visst sätt för att accepteras, samma sak gäller för dom. Dom skulle vara ordningsamma och uppföra sig. Det tror 
jag mycket, förväntningarna, hur man skulle vara. /Nadja-Gottsunda  

Citatet visar hur de från Gottsunda upplevde att resten av samhället redan innan dömde dem och 

att det fanns ett visst beteendemönster som förväntades av dem, vilket som Elias skriver lätt gör 

att man hamnar i en ond cirkel och lever upp till anklagelserna som ett motangrepp. I intervjuerna 

framgick det även att många denna bråkiga grupp endast var en minoritet, men att det var den 

färgade resten av samhället bild av Gottsunda.  

(Fanns det olika grupper inom ditt bostadsområde, olika hierarkier så att säga..?)"Ja, olika gäng. Det fanns ett till 

gäng förutom vi, de var bråkiga, mycket droger… och jag tror bilden av Gottsunda är den som utgjordes av det här 

lilla gänget. Alltså de var inte coola så att man såg upp till dem, men folk var rädda och de hade respekt. De från 

Sunnersta och andra människor tänker nog att det var så alla i Gottsunda var. De bråkade utan anledning, bara 
pundare..." / Farat Gottsunda 

En tydlig likhet mellan Winston Parwa- situationen och den mellan Gottsunda och Sunnersta är 

att de boende i outsiderområdet är medvetna om att det endast är en liten grupp som bråkar, men 

den etablerade gruppen grundar sin bild av samtliga invånare i det andra området utifrån denna 

minoritet.  

 

I undersökningen gör sig tre fält aktuella; Gottsunda, Sunnersta och skolan. Genomgången ovan 

visar att det är tydligt att det är olika kapitalformer som gav status inom de olika fälten. I 

Sunnersta var det främst det ekonomiska kapitalet som gav upphov till statushierarkier medan det 

i Gottsunda snarare var det sociala kapitalet, att vara med i ett gäng, som gav status. I skolan blev 

det en blandning av dessa och intervjupersonerna pekar på att det var olika elitgrupper på skolan, 

ett stökigt gäng från Gottsunda och ett rikt gäng från Sunnersta.  

 

6.4 Förutsättningar  
 
I stort sett samtliga respondenter överens om att individer från Gottsunda hade sämre 

förutsättningar än individer uppväxta i Gottsunda i form av bakgrundsfaktorer som att de har 

mindre ekonomiskt kapital och inte pushas av sina föräldrar att utbilda sig. Flera nämner även 

områdespåverkan som en faktor som ger ungdomarna olika förutsättningar beroende på var de 

växer upp. Dessa områdesfaktorer anses vara negativa i Gottsunda i och med att det är lättare att 

hamna i fel umgängeskrets och bli fast i kriminalitet och bidragsberoende på grund av brist av 
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positiva förebilder. Områdespåverkan beskrivs som positiv i Sunnersta vid till exempel 

arbetsintervjusammanhang, att det är en fördel att säga att man kommer från Sunnersta.   

 

Både Boverkets Rapport
113

 och Socialstyrelsen rapport 2010
114

 menar att grannskapet har en 

effekt på en persons livschanser och att den typ av socioekonomiskt bostadsområde som 

ungdomar växer upp i påverkar deras framtida möjligheter i livet. Rapporterna visar att ungdomar 

som växer upp i utsatta områden med en koncentration av resurssvaga grupper och synliga 

invandrargrupper löper större risk att begå brott, bli arbetslösa och få ekonomiskt bidrag än de 

ungdomar som växer upp i områden med högre socioekonomisk status. 
115

 Andersson menar att 

det både finns endogena och exogena grannskapseffekter som fungerar på olika sätt.
 116

 I vår 

undersökning kan vi se att båda dessa former existerar. De flesta intervjupersoner är som sagt 

överens om att man har sämre förutsättningar om man växer upp i Gottsunda och att man 

påverkas negativt av att växa upp där.   

Alltså grejen, jag tror även att det handlar om … om man inte har någon motivation. Om du inte har det och umgås 

med människor som inte heller har det, då kan du stanna där för evigt.  […] Och det är samma sak i Gottsunda. Alla 

står stilla, om någon börjar röra på sig då börjar det röra sig, eller så byter man krets. / Ararsh- Gottsunda 

 

I Sunnersta skickar man barnen till Cambridge. […] Jag skulle aldrig få komma till en skola som Cambridge. Även om 

jag gjorde allt rätt i mitt liv så skulle jag aldrig få komma till Cambridge. /Ahmed- Gottsunda 

 

Största anledningen till att många inte är utbildade är för att det flesta inte haft… ofta har dom ingen manlig förebild 

och så får dom mycket pengar, typ socialdrag. Många av våra, när vi var 16-17 dom hade mycket pengar som dom fick 

från staten och vi fick inte alls lika mycket pengar och då blev man liksom motiverad att tjäna pengar att jobba. Men 

många som bor i Gottsunda lever på samma sak som när dom var 16./Arash-Gottsunda 

 

Vet en kille från Sunnersta som det gick dåligt för i högstadiet så han blev skickad till Lundsberg, där gick det ännu 

sämre började med droger och så, allt va skit. Han va skitdålig, han visste att han skulle få pengar sen. För ett och halt 

år sen, jag ba hur går det för han du vet. Han pluggar till läkare i Belgien, jag ba whaaaaat!/Ahmed-Gottsunda 

 

Även Elias tar upp hur ungdomar påverkas negativt av att växa upp i ett stigmatiserat område, 

genom att man lever upp till de fördomar som finns om området och hamnar i en ond cirkel som 

är svår att bryta,
 117

 vilket diskuterades under rubriken ”Status inom gruppen” I vår urvalsgrupp 

gällande individer uppväxta i Gottsunda är inte någon av dessa arbetslösa eller får ekonomiskt 

bidrag. Tvärtom så har alla de sex intervjupersonerna från Gottsunda studerat på högskolenivå. 

Två av dessa har inte en akademisk examen men tjänar mer än en genomsnittlig svensk. Samtliga 

talar dock om hur man gjorde ett val som ung och där vissa i det gamla kompisgänget har gått åt 

ett håll och några åt ett annat. Deras beskrivningar är extremt lika i just detta. Även om det gått 

bra för dem menar de att det är lättare att hamna fel i Gottsunda och att man måste ha en stark 
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karaktär för att inte hamna på fel bana. Här kan man tala om en form av exogena 

grannskapseffekter, att intervjupersonerna tog avstånd från sina vänners normer och beteende i 

form av bidragsberoende och kriminalitet, vilket samtliga menar att det fanns mycket av i 

Gottsunda. Intervjupersonerna som utbildat sig och gjort en klassresa jämfört med sina föräldrar 

och grannar talar om att en stor del av anledning var just att de inte hade någonting under 

uppväxten och kämpade för att ta sig därifrån. Detta illustrerar följande två citat:  

 

”Största anledningen till varför jag utbildade mig var för det första för att bli… alltså för att kunna göra något stort 

med mig själv och anledningen till det var för att jag inte hade någonting. Det finns två sätt. Man har allting och har 

föräldrar som säger gå och plugga eller så har man ingenting och vill skapa någonting. Och jag och min bror vi hade 

ju ingenting inte ens eget rum”. /Ahmed -Gottsunda 

 

”Men kanske just det här med att jag tidigt insåg att jag måste kämpa. Hade jag haft allt och fått allt lätt är det klart 

jag formats annorlunda.” / Farat- Gottsunda  

 
Bourdieu skriver om hur en individ som föds med en viss mängd nedärvd volym av ekonomiskt, 

kulturellt och socialt kapital har ett visst antal sannolika levnadsbanor som leder till ungefär 

likvärdiga positioner. Om en individ går över från en bana till en annan beror det på kollektiva 

eller individuella händelser som Bourdieu menar inte får betraktas som en slump, utan dessa 

händelser hänger statistiskt samman med den position som individen som råkar ut för dessa har. 

Till exempel att en individ som föds med ett stort socialt kapital kommer att ha större möjlighet 

att komma i kontakt med människor som på olika sätt kan leda individen till en framgångsrik 

yrkeskarriär. Detta framgår i vår studie, då individerna från Sunnersta anses ha större möjlighet 

att genom kontakter komma in på fina skolor och lättare få jobb. Det finns starka mekanismer 

menar Bourdieu som leder en individ mot positioner som han genom sitt nedärvda kapital är i 

förväg anpassad till, till exempel genom att samhället får individerna att anpassa sig sina 

ambitioner till de objektiva chanserna och uppmuntrar dem att ”bli vad de är och nöja sig med 

vad de har”. Detta synsätt kan man se har internaliserats i Ahmeds syn på sina möjligheter då han 

säger att oavsett vad han skulle göra skulle han inte ha en chans att komma in på Cambridge, 

vilket han menar att ungdomarna från Sunnersta har. Men Bourdieu påpekar också att även om 

individer som föds med en viss mängd kulturellt och ekonomiskt kapital med viss chans kommer 

att följa en förutbestämd utbildningsbana och en viss socialbana, finns det individer som kommer 

att avvika från den sannolika banan och ta sig in på en högre eller lägre bana än den som är mest 

sannolik för medlemmarna av den klassen.
118

 Detta visar sig i vår studie då intervjupersonerna har 

förvärvat en större kapitalvolym och antagit en annan bana än de kom ifrån och som många i 

deras omgivning förväntade sig att de skulle ta utifrån sina förutsättningar.  
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Pilotstudien, som presenteras i Resultat del II, handlar om att undersöka just hur en persons 

nedärvda kapitalvolym påverkar individens val, smak och innehav av kapitalformer i vuxen ålder 

och om de olika förutsättningar som ungdomarna uppvuxna i Sunnersta och Gottsunda haft 

påverkat intervjupersonerna senare i livet.  

6.4.1 Socialt kapital som skapar förutsättningar 

Det finns olika sätt att se till socialt kapital beroende på vilka man räknar in. Vårt resultat visar 

olika typer av socialt kapital, både det typiska men även på ett nytt sätt. Gällande det som 

Bourdieu menar i socialt kapital när det kommer till ”rätta kontakterna” visar resultatet att 

Sunnersta har detta mer än dom från Gottsunda.  

 
Vet en kille från Sunnersta som det gick dåligt för i högstadiet så han blev skickad till Lundsberg, där gick det ännu 

sämre, började med droger och så, allt va skit. Han var skitdålig, han visste ändå att han skulle få pengar sen. För ett 

och halvt år sen, jag ba hur går det för han du vet. Han pluggar till läkare i Belgien, jag ba whaaaaat!!/Ahmed- 

Gottsunda.  

 

Citatet ovan visar ett tydligt exempel på det som Bourdieu talar om i möjligheten att utnyttja 

resurser av det nätverk man tillhör eller har tillgång till. Det som blir ytterligare en faktor utifrån 

tillgången till dessa resurser blir att man då genom dessa kan utöva en form av makt.
119

 

 
Jag är ju inte rik men om något skulle hända så kan jag alltid gå till mina föräldrar. Jag vet ju att jag kommer få huset 

en vacker dag, det har dom ju sagt till mig. Jag har en syster och vi får dela på det liksom./ Sofia-Sunnersta 

 
Båda citaten ovan kan förklaras som typiska etablerade relationer. Relationerna kan antingen vara 

ärvda eller skaffade och kan vara allt ifrån släkt till kollegor, privata vänner eller inom en 

organisation. Det finns flera av dessa som framkom i våra intervjuer från respondenterna i 

Sunnersta. De från Gottsunda talar som i citaten ovan istället om att kämpa för att skaffa sig det 

rätta kontakterna. I nästa text kommer vi demonstrera det sociala kapitalet på ett annat sätt, ur ett 

annat perspektiv som visar att individerna från Gottsunda har ett större sådant.  

 
 

6.5 Grupperingar 
Under den här rubriken kommer vi ta upp olika typer av gruppkonstellationer. Ett avsnitt handlar 

om att umgänge inom gruppen. Det finns även ett avsnitt om umgänge över gränserna och ett om 

hur det inte sker. Slutligen finns ett kapitel om processen och hur den där föränderlig från då till 

nu.   
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6.5.1Umgänge inom gruppen  

Om vi istället ser till det sociala kapitalet på ett annat sätt; hur mycket man umgås med vänner 

och familj idag samt hur man umgicks när man var yngre visar Gottsunda generellt på ett större 

socialt kapital inom gruppen, både om vi ser till nutid och när de växte upp. I intervjuerna 

beskriver både tjejerna och killarna från Gottsunda hur de umgicks i stora grupper medan de från 

Sunnersta umgicks i mindre grupper. När vi sedan frågade om hur umgänget såg ut idag visade 

det sig att även nu har individerna från Gottsunda större sociala nätverk än dom från Sunnersta.  

 

Vi hängde ett stort gäng, umgicks, sportade, hade kul, ingen bråkade med oss... det är den bilden jag har av Gottsunda. 

/Farat- Gottsunda 

 

Man känner ju jävligt mycket människor, mycket släktskap. Så fort man kom utanför om någon kände till någon i 

Gottsunda var det liksom, känner du honom eller känner du honom. Alla känner alla. /Ahmed-Gottsunda 

 

Vi var väl ungefär 15 personer i mitt gäng och jag har kontakt med alla. Ja, alla faktiskt. En del bor utomlands men vi 

har ju kontakt./Farat- Gottsunda 

 

Respondenterna från Gottsunda visar alltså på ett bredare och större socialt nätverk än individerna 

från Sunnersta. Farat nämner också hur kan skulle kunna ringa alla av dessa 15 personer om till 

exempel hans mamma behövde hjälp med någonting. Anledningen till att det sociala är större i 

Gottsunda tror vi kan bero på en rad faktorer. En anledning kan vara att individerna var 

trångbodda när det växte upp och beskrivningarna visar att det hängde mycket utomhus vilket 

gjorde att grupperna var större. Även flera av respondenterna talar om att det kommer från stora 

familjer vilket också kan vara att det är vana att umgås i större grupper än 1-2 vänner. En faktor 

som just hänger ihop med denna och kan alltså vara en socialkulturell faktor. Alla informanter 

från Gottsunda är från minoritetsbakgrund, även om det gäller olika länder och att dom flesta är 

födda i Sverige. Vi vill hävda att det möjligen kan vara så att det är en kulturell aspekt som gör att 

individerna från Gottsunda har ur en synvinkel ett större socialt kapital. Flera av 

intervjupersonerna från Gottsunda kommer ifrån länder i mellanöstern där samhället ofta är mer 

kollektivcentrerat än det svenska individcentrerade samhället.
120

 Dock är det viktigt att tillägga att 

dessa grundar sig alltså inte utifrån den ovannämnda definitionen av socialt kapital som en 

maktfaktor i relation till just ekonomi, utan kan i stället ses som en maktfaktor i form av 

psykossocial makt, mående gällande umgänge och interaktion med andra individer.  

6.5.2 Ej umgänge mellan grupperna  
 

I skolan var det ju mer blandat, man var ju tvungen. Men på rasterna var det mycket grupperingar, men man pratade 

ju med alla liksom. Men när man gick hem, då var det åt varsitt håll. Då umgicks man inte. Även inom familjen var det 
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inramat, man umgicks med folk i området, samma etniska grupper så man hade ingen erfarenhet av de andra liksom. 

Alltså man umgicks inte över bostadsgränserna. Jag har varit bjuden en gång faktiskt till en kompis i Sunnersta, men 

jag tackade nej, jag vet inte riktigt varför, men jag trodde inte jag fick åka till Sunnersta, så jag sa nej, Det var bara en 

känsla jag fick, men jag frågade aldrig mina föräldrar. / Miguel - Gottsunda 
 
I det här kapitlet finns det tydliga likheter och olikheter med Elias studie av ”etablerade och 

outsiders”. Om vi börjar se till olikheten med Elias teori är hur Miguel faktiskt blir inbjuden till 

”den andra sidan”. Men Miguel går inte över till sin vän i Sunnersta och det kan finnas en rad 

aspekter att se till varför. En förklaring kan vara att Miguel inte kan identifieras sig med just detta 

umgänge. Att det finns något obehagligt och okänt i den situationen som gör att han avstår. Det 

kan även var just en omedveten stigmatiseringsprocess som infinner sig och som Elias talar om i 

relation till skam och underlägsenhet vilket skapar en typ av förlamande känsla hos individen.
121

 

Man kan i relation till allt detta även tala om ett omedvetet avståndstagande vilket vi menar är ett 

tydligt bevis på att det är så pass inrotat att man inte ska umgås så reflektionen att göra det inte 

ens infinner sig. Miguel säger att han inte ens frågade om han fick gå besöka vännen i Sunnersta, 

utan kände i ryggmärgen att föräldrarna skulle ha något emot det, även om han inte vet varför. På 

frågan om hur man pratade om Sunnersta inom familjen uppger han inte det var på något negativt 

sätt, ändå kände han här att motståndet från föräldrarna fanns här. 

6.5.3 Umgänge över gränserna  

I våra resultat finns det varierande bilder gällande umgänget över gränserna mellan individer från 

Gottsunda och Sunnersta. I motsatt till Elias studie som visar på en mer extrem bild av 

uppdelning hittar i vi i stället nyanser som visar både och. I texten nedan används några citat för 

att försöka belysa detta.  

 
…Jag ville lära känna dem, vilket jag gjorde i slutändan. Då lyckades jag säga till de i Gottsunda, att de är inte så 

farliga i Sunnersta, vi bor i samma stad, men som har haft en annan väg men annars så…Jag umgicks med mest tjejer 

från Sunnersta faktiskt, och några bra killkompisar från Sunnersta. Alltså jag gjorde ju det, jag var på fest i Sunnersta 

på helgerna rätt ofta. Generellt så umgicks man inte, det var väldigt mycket segregation. Det var Gottsunda för sig och 

Sunnersta för sig. Jag älskar att umgås med folk och höra om människors olika syn på saker, så jag umgicks med de 

från Sunnersta mer än andra. I min kultur försöker man inte döma efter utsidan, utan gå efter vilka de är under, 

värderingar. /Daniel-Gottsunda.  

 

I texten ovan har vi visat hur mycket uppledning det funnits och finns kvar mellan grupperna 

Gottsunda och Sunnersta. Det finns dock en annan sida som visar på existerande umgänge, både i 

nu och dåtid. Det första citatet visar hur Daniel jobba sig över gränserna, även om fokus i 

intervjuerna låg på kontakten med tjejerna. Samma sak visar sig hos andra manliga respondenter 

då det talar om ett umgänge dock oftast med motsatt kön. Citatet nedan visar dock en annan 

karaktär som delvis stigmatiserar men som samtidigt visar hur man går över gränserna i vuxen 
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ålder i form av kärlek fast man kommer får olika världar. Citatet nedan visar därför en positivt 

och negativ sida beroende på hur man ser det.   

 

Och ibland känns det som att jag måste försvara mig. Vill gärna skjuta in att jag är tillsammans med en muslim. […] 

Min pojkvän (från Gottsunda) brukar skämta med mig om att mina kompisar är rädda för invandrare. Och det är lite 

sant, jag har ju kompisar som var lite chockade när jag började dejta min pojkvän. Dom ba- är han kriminell. Ok inte 

så extremt men det fanns ändå någon reaktion, och lite muslim och kristen…/Sofia-Sunnersta 

  

Sofia är tillsammans med en man från Gottsunda och citatet ovan visar på den stigmatisering som 

fanns mot Gottsunda bland hennes vänner. Sofia är idag 26 år och bor inte i Sunnersta, ändå lever 

föreställningar om ”vi och dom” mot individerna i Gottsunda kvar bland hennes vänner. Elias 

menar att en viss stigmatisering kan leva kvar gällande ”outsidergruppen” långt efter att till 

exempel lagar har upphävt ett ojämnt på grund av den känslomässiga barriär som den etablerade 

gruppens upplevda överhöghet reproducerar.
122

 Elias menar dock att denna typ av stigmatisering 

eller åtskiljandegörande inte är statisk utan att den är en kontinuerlig process.”
123

  Men än så 

länge lever denna känslomässiga barriär kvar hos Saras vänner och behöver här försvara sin 

pojkvän och hitta strategier för att få honom accepterad av sina vänner, där hon förklarar att dessa 

är hennes barndomsvänner från Sunnersta. Det är flera kategorier som spelar in och skiljer ut 

hennes pojkvän; religion, bostadsområde och etnicitet. Frågan är om det är det etniciteten som är 

central, eller religionen eller bostadsområdet. Hade stigmatiseringen blivit aktuell oavsett hudfärg 

om han varit uppvuxen i en annan uppväxtort? Vi tror inte det. Kombinationen av alla dessa 

kategorier gör att det blir extra ”misstänkt” från vännerna. Om vi istället vänder på kakan och ser 

det ur ett annat perspektiv så är det något som är extremt positivt och ett bevis på att man umgås, 

och även är sambos ”över gränserna” vilket visar att uppdelningen inte är statisk, utan en ständig 

process. Ett annat exempel på förändring från dåtid till nutid är Arash när han talar om sin 

nuvarande bild.  

Jag hade mycket fördomar om Sunnersta innan jag började i gymnasiet. Jag blev kompisar med folk från Sunnersta då 

och då ändrade jag mig. Aaa men jag, i början hade jag fördomar om Sunnersta, väldigt snobbiga men när man lärt 

känna dom så är det precis samma sak förutom att dom hade mer grejer/Arash-Gottsunda 

Arash beskriver i intervjun att hans kontakt med Sunnersta individer uppkom då han började i i 

gymnasiet vilket låg i centrala Uppsala. Innan menar han att kontakten varit obefintlig och först 

när Arash flyttar på sig och rent geografiskt ifrån Gottsunda och Sunnersta så försvann de 

emotionella barriärerna som tidigare funnits.  
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6.5.4  Olikheter förändras och är ständigt i rörelse, i en process 

När man talar om olika tillstånd så som umgänge över gränserna eller inte, skapas det på något 

sätt en statisk bild och ett tillstånd som ibland kan få oss att tro att saker och ting är statiska. Vi 

vill hävda att så är inte fallet vilket har blivit extra tydligt då flera av intervjupersonerna som talar 

om sin uppväxt i dåtid för att sedan beskriva sig själva här och nu. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv menar man att inget är statiskt utan uppbyggt utifrån den 

sociala praktik man lever i samt även de materiella villkor som finns. Det som därför är viktigt att 

tänka på och som vi försökt att synliggöra är hur denna process ständig är i rörelse, den skapas, 

återskapas samt förändras.
124

  

 
”Alltså grejen, jag tror även att det handlar om …om man inte har någon motivation. Om du inte har det och umgås 

med människor som inte heller har det, då kan du stanna där för evigt.  […]Och det är samma sak i Gottsunda. Alla 

står stilla, om någon börjar röra på sig då börjar det röra sig, eller så byter man krets. Det sker omgrupperingar. Vi 

tjänar nu pengar, och gör andra saker..[…] För mig är det min bror, han började ju röra på sig och sen jag.” /Ahmed-

Gottsunda 

 

”Men om du har en förälder som pissar på dig, och då menar jag, dom  kanske inte ens pratar med sina ungar, dom 

kanske är så pass skadade av sitt förflutna  så dom bara skickar ut dom på gatan. (Finns dom i Gottsunda?)Det finns 

massor av såna, det är halva Gottsunda. Det blir bättre med varje generation…” /Arash-Gottsunda 

 

Exempel på hur olikheter ses som en process och inte tillstånd, är till exempel hur Gottsunda kan 

idag ha större olikheter inom gruppen på grund av till exempel utbildning. Ett annat är att två av 

våra respondenter är sambos där den ena är uppvuxen i Gottsunda och den andra Sunnersta. 

Framtiden avgör hur olikhetens barometer förflyttas. Även Elias menar att denna hierarki inte är 

statisk utan att den är en kontinuerlig process. ”Att se en etablerad - outsiderfiguration som en 

oföränderlig relationstyp kan dock inte vara mer än ett första steg. ”
125

 Dock menar han att den 

stigmatisering som sker av outsidergruppen kan leva kvar långt efter att till exempel lagar har 

upphävt ett ojämnt maktförhållande på grund av den känslomässiga barriär som den etablerade 

gruppens upplevda överhöghet reproducerar.
126

 Vi upplever just denna kvarlevnad i en rad 

exempel även om man umgås över gränserna. Ahmed berättar bland annat om hur hans flickväns 

kompisar har upplevt honom som ”annorlunda” och att en viss typ av misstänksamhet lever kvar.  

6.6 Självbild 
När man talar om självbild och identitetskapande handlar det om hur en persons syn på sig själv 

skapas genom den kontext denne befinner sig i och de människor som finns inom de olika fälten.  

Exempel kan vara olika typer personer, skolan, bostadsort, familj, aktiviteter etc. Alla dessa olika 
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sociala praktiker, fält, påverkar synen på oss själva. Respondenterna har även berättat om hur 

man genom sin identitet förstärker vissa egenskapar hos sig själv gentemot andra, vilket vi nedan 

försökt belysa.   

6.6.1 Förstärkning av ytterligheter  

När man talar om förstärkning av ytterligheter kan man även prata om vilka egenskaper som en 

individ kan förväntas ha. Förväntningarna är en effekt av politiska och normativa strider.  I olika 

kontexter finns det olika förväntningar på vilka typiska egenskaper en individ förväntas ha utifrån 

sitt kön, etnicitet och bakgrund. Personer tar på sig dessa förväntade roller och identitetsmössor 

för att förväntningarna är lättare att bära då när omgivningen bemöter en utifrån det förväntade 

beteendet.
127

 ” 

 

(När skedde den här förändringen som du säger, från att inte ha varit medveten alls till att man såg Gottsunda och 

Sunnersta som varandras motsatser?)Det var när vi började högstadiet, när vi började i Gottsunda…Då blev det 

väldigt väldigt tydligt var man kom ifrån. Innan hade vi inga snobbar, det fanns inga rikemansungar när vi gick i låg 

och mellanstadiet...utan dom kom fram när vi började i Gottsunda. Det var nästan som att de förstärkte sin egen 

identitet när de började där… och gjorde sig till och blev snobbar för att irritera…när de blev kallade snobbar av de i 

Gottsunda var de som att de blev mer snobbiga än de egentligen var just för att provocera./Karin Sunnersta 

 

Tror du att det var på samma sätt, att de från Gottsunda förstärkte sin identitet för att provocera tillbaka? 

Ja definitivt, de gjorde sig säkert också till…var extra stökiga och bröt mer för att leva upp till fördomarna som vi 

hade…/Karin Sunnersta 

 

”Vi var ju stämplade från början vi skulle ju bete sig på ett vist sätt för att accepteras, samma sak gäller för dom. Dom 

skulle vara ordningsamma och uppförde sig. Det tror jag mycket, förväntningarna, hur man skulle vara”. / Nadja 

Gottsunda 

 

”Klart identitetsskapandet blev ännu starkare just för att vi började i samma klass och var väldigt olika. Man 

förstärkte sina roller liksom, det blev tydligare.” /Daniel - Gottsunda  

 

”Det är ju fattiga familjer från Gottsunda, rika familjer från Sunnersta och bönderna som var någonstans mittemellan, 

så det var ju en intressant mötesplats. Och det är klart folk påverkades av det. Vissa försstärkte som sagt sin bratiga 

sida, andra gömde undan sådana sidor för att passa in i någon annan grupp, vissa från Gottsunda blev kanske lite 

stökigare för att förstärka den bilden och så vidare...”/Magnus - Sunnersta 

 

Blev det att man överdrev sin roll? Ja det blev ju så. Man körde på ordentligt ibland i vissa situationer, vi skulle visa 

att vi var från Gottsunda. Det var ju några från Sunnersta som man kunde sitta och prata med, det var jättemysigt men 

så fort man blev en grupp så gick det inte. /Nadja - Gottsunda 

 

Tyckte du under din uppväxt att det var någon skillnad på ungdomar från Gottsunda respektive Sunnersta?  Ja jo det är 

klart det var. Hur man bodde, att man hade olika ekonomiska resurser, man var väldigt olika helt enkelt. Sen 

provocerade man ju fram olikheterna hos varandra, så det blev ännu tydligare./Therese- Sunnersta 

 

Det som gör sig tydligt är hur individerna från de olika områdena förstärker sin roll utifrån det 

förväntade beteendet som det möjligen tror att det ska vara och efterlikna. Det finns ett flertal 

citat och beskrivningar i vår intervjubilaga som tar upp just detta. Återupprepningen är detsamma 

och det är utifrån två viktiga aspekter. Den ena handlar om en förstärkning av det som möjligen 
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redan finns där, latent, eller omedvetet. Kan det vara så att det är ett beteende som funnits i 

närmiljön eller att det är något som finns till en viss grad hos individen som sedan förstärks? Om 

man sedan drar det snäppet längre och tänker utifrån motsägelser, utifrån kontext och hur ens 

egen identitet måste ha något som är i motsats till den egna, handlar det om att skapa en ”ny” roll, 

en identitet som skiljer sig ifrån vad ”den andre” är och har? Bourdieu menar att gruppidentiteten 

måste ha en motpol för att verka och uppfylla sin roll på fältet.
128 Det finns enligt oss två lager, 

två olika delar i den process som gör att förstärkningen sker. Människor kategoriseras pågående 

för att de ska kunna tillskrivas mening, göras begripliga men också för att inlämnas i en social 

rangordning.” 
129

 Det som händer är att individerna som är uppväxta i Gottsunda förstärker sina 

negativa sidor, man blev mer ”bråkig”, ’”hördes mer” medan Sunnersta individerna visar på en 

mer ordningsam och passiv sida, där även det materialistiska blir en förstärkning. Här kan man se 

till det som Elias benämner som en moralisk differentiering, där man tar det ”bästa” från den ena 

gruppen och det ”sämsta” från den andra.
130

 Följden blir sedan att den stigmatiserade gruppen 

börjar efterlikna det beteende som den andra gruppen tillskriver dem. Det blir ett skapande av en 

roll, en identitet i form av strategier där individerna börjar leva upp till den bild som den andra 

gruppen har av dem. ”Vi ska tvinga er att lägga märke till oss, om inte med kärlek så med hat”.
131

 

 

6.6.2 Identitetsskapande 

Under intervjuerna frågade vi alla våra respondenter vad det tänkte på när vi frågade vad en 

”typisk Gottsundabo” var och en ”typisk Sunnerstabo”. Citaten nedan är svar från individerna 

uppväxta i Gottsunda och frågan är vad det tänker på just gällande en ”typisk Gottsunda-bo” 

 

 ”Kriminalitet. Synd men sant. Adidaskläder, fult språk, väldigt stökiga. Sunnerstabor var mycket lugnare.” /Miguel - 

Gottsunda 

 

”Typ att jaha, du är från Brottsunda? Nu senare, är det inte många som känner till så mycket om Uppsala, men de 

känner alltid till Gottsunda, på grund av alla bilbränder och sånt. Och säger typ ” aha ska man åka dit måste man ha 

skottsäker väst”. Jag försvarar alltid Gottsunda, jag är skitstolt att vara från Gottsunda, och vara där jag är idag.” 

/Daniel- Gottsunda 

 

”Det är invandrare är det första eller en tyvärr en lite trasig svensk.  Ja alltså någon som har haft det… jag tänker inte 

på en utbildad person, det är det sista jag tänker på. Snarare någon som tillhör samma klass som invandrarna och har 

något halvarbetarklassjobb.” /Arash - Gottsunda 

 

Gustafsson
132

 skriver att det finns en tydlig uppdelning mellan Vi ”svenskarna” och Dom 

”invandrarna” mellan de två stadsdelarna i studien, med osynliga men tydliga gränser för vilka 

                                                 
128 Bourdieu. (1993) s. 85-87 
129 De los Reyes, Martinsson. (red) (2005) s. 19 
130 Elias, Scotson. (1999). S149 
131 Elias, Scotson. (1999). S119 
132

 Gustafsson. (2006) 



  

 

   49 

 

som är innanför och vilka som är utanför. 
133

 Uppdelningen är sedan väldigt viktig för 

ungdomarnas identitetsskapande och denna tydliga uppdelning av social klass införlivas i deras 

sätt att se på sig själva. 
134

 Denna självbild och form av identitetsskapande visar här tydligt att den 

statsdel respondenterna är uppväxta i signalerar negativa beskrivningar av något som faktiskt 

tillhör dom själva. Återigen kan vi se hur etnicitetsaspekten blir central precis som ekonomi och 

utbildning. Just gällande etnicitetsaspekten säger Farat nedan hur han inte passar in i mallen. 

 

Nej, nej absolut inte. Alltså jag tror inte... inte många tror att jag är från Gottsunda, alltså den musiken jag lyssnar på, 

hur jag beter mig idag...det är inte typiskt Gottsunda. Då är man försvenskad, det är så det är, man är lite försvenskad 

om man beter sig som mig och det är inte så jäkla typiskt Gottsunda, då tänker man invandrare. Inte många kollar på 

mig och tänker; han är uppvuxen i Gottsunda, jag följer inte mallen... /Farat- Gottsunda 

 

Resultatet visar att ungdomars identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” 

eftersom de skapar sin individuella identitet utifrån en gruppidentitet. Ungdomarnas fritid 

påverkas även av föreställningen om ”vi” och ”dom” då den präglar föreningar och sociala 

mötesplatser. Fritiden kan leda till ökad integration om det skapas mötesplatser där ungdomar 

med olika bakgrunder kan mötas och umgås. Ekström
135

 menar även att det finns rörlighet inom 

och mellan grupperna och outsidergruppen skapar ”dom andra andra” för att närma sig normen 

och ”svenskarna”. Det finns även en hierarkisering inom ”vi-gruppen” och inom gruppen pågår 

en ständig kamp om tolkningsföreträdet.
136

  

 

En intressant aspekt som visar på hur bostadsområdet påverkar individens identitet och därmed 

värderingar och politisk åskådning
137

 är resultatet från formulärundersökningen som vi 

presenterar nedan samt i bliga 5. Resultatet från frågan Vilket parti röstar du på? visar att alla 

respondenter utom en från Gottsunda röstade på den rödgröna alliansen medan samtliga 

respondenter från Sunnersta utom en röstade på ett blått parti. Det visar att bostadsområdets status 

har internaliserats i individens värderingar och politiskt tillhörighet. Även då individerna från 

Gottsunda, enligt formulärundersökningen idag har ett större ekonomiskt kapital än de från 

Sunnersta röstar de fortfarande på något av de rödgröna partierna.  

 

7. Resultatdel II  

 

                                                 
133 Gustafsson. (2006) s 108f 
134 Gustafsson. (2006) s 111 
135

 Ekström.(2011) 
136

 Ekström. (2011)s. 50 
137

 Lilja, Pemer. (2010). s. 6ff 
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I vår analys av materialet i avsnittet Resultat och Analys del I kom det fram en hel del intressanta 

aspekter om skillnad i vad som gav status inom de olika områdena, hur man spenderade sin fritid, 

hur gruppsammanhållningen såg ut inom grupperna och i ekonomiska förutsättningar. 

Intervjupersonerna är idag 22-34 år och har gjort ett antal val i livet, till exempel angående var de 

bor, om de utbildat sig och vad de jobbar med, vad de gör på fritiden, vilket socialt nätverk de har 

byggt upp och vilken politisk åskådning de har. Enligt teorin om grannskapseffekter så påverkas 

ungdomar av vilken typ av socioekonomiskt bostadsområde som de växer upp i både genom 

endogena och exogena effekter och studier har visat att ungdomar som växer upp i resurssvaga 

områden i större utsträckning hamnar i missbruk, kriminalitet och bidragsberoende. (Se 3.2 

Grannskapseffekter) Som framgår i avsnittet Bakgrund om Gottsunda och Sunnersta så skiljer sig 

områdena markant när det gäller socioekonomiska aspekter som inkomst, bidragsberoende och 

arbetslöshet vilket enligt grannskapsteorin således borde påverka individerna från Gottsunda 

negativt. Även utifrån intervjuerna framgår det att intervjupersonerna anser att bostadsområdet 

spelar en stor roll för vilka förutsättningar en person har och att en person som är uppväxt i 

Gottsunda har sämre förutsättningar än en person som är uppväxt i Sunnersta utifrån ekonomiska, 

sociala och kulturella aspekter. (Se 6.4 Förutsättningar) Vi anser därför att det skulle vara väldigt 

intressant att göra en undersökning om hur en persons uppväxtområde påverkar individen senare i 

livet. I undersökningens andra del har vi därför sammanställt ett formulär som delats ut till våra 

intervjupersoner där de fått besvara frågor om deras nuvarande situation för att undersöka om det 

finns några skillnader mellan individerna som växt upp i Gottsunda respektive de som vuxit upp i 

Sunnersta. Resultatet presenteras i Bilaga 4 och Bilaga 5. Denna undersökning ska ses som en 

pilotstudie till hur en studie i större skala skulle kunna se ut för att undersöka vilken roll 

uppväxtområdet har på en persons livsval och möjligheter på längre sikt. Därför kommer inte 

resultaten att analyseras men vi tycker dock att det är intressant att ta undersökningen av 

intervjupersonernas uppväxt ett steg längre och detta kan ses som stoff till intressant vidare 

forskning.  

 

Formuläret (se Bilaga 2) har skapats utifrån Bourdieus teori om olika kapitalformer och hur klass 

och smak hänger ihop. Vi har undersökt om respondenternas innehav av kapitalformerna socialt, 

kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital skiljer sig beroende på uppväxtområde. I sitt verk 

Distinktionen skriver Bourdieu hur ”den goda smaken” bestämmer individers och klassers 

positioner inom ett socialt fält och att även andra fält, klasser och individer accepterar och 
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underkastar sig den norm för vad som är god smak enligt högkulturen.
138

 Han menar vidare att det 

försiggår en social distinktion i samhället utifrån just smak. När en person till exempel väljer bil, 

kläder, musikstil, konst, fritidsaktiviteter och mat så är det ett uttryck för olika sociala gruppers 

skilda livsstilar. Val som som kan te sig som vardagliga och simpla val är i själva verket enligt 

Bourdieu viktiga uttrycksmedel för en individs plats i ett socialt fält. Smak skiljer sig markant 

mellan olika grupper och kan ses som ett instrument för att undersöka en individs sociala 

tillhörighet. Smaken ger uttryck för olika tillgång till socialt, kulturellt, ekonomiskt och 

symboliskt kapital
139

 och det är något vi anser är väldigt intressant att undersöka. Då vi 

undersöker effekten av individers uppväxtområde är Bourdieus resonemang intressant på flera 

punkter. Han skriver att var en person bor visar på individens status inom det fältet vilket i sin tur 

avgör vilken smak de besitter och vilket slags distans de därmed markerar till andra 

smakgrupper.
140

 Som vi sett i Resultat och Analys del I så skiljde sig smaken mellan individerna 

från Gottsunda och Sunnersta en hel del åt under uppväxten, framförallt när det gällde kläder och 

vilken typ av aktiviteter man ägnade sig åt på fritiden. Det vi har gjort i den här delen av 

undersökningen är att se om det fortfarande existerar skillnader i smak mellan grupperna. Flera av 

intervjupersonerna har idag rört sig uppåt i statushierarkin i samhället och Bourdieu skriver att 

man kan avläsa kollektiva smaker genom att undersöka individers smakändringar när de rör sig 

mellan olika positioner.
141

 

 

När vi utformat vårt formulär har vi utgått från Bourdieus indelningar och tabeller av hur innehav 

av olika kapitalformer skiljer sig mellan olika klasser. Hans indikatorer rör boendeform, innehav 

av bil, båt, semester och resor, inkomst, bokläsning, besök på olika kulturevenemang med 

mera.
142

 Vi har utgått från dessa men uppdaterat våra formulärfrågor utifrån Sverige 2012 när vi 

skapat våra frågor om ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Nedan följer några av resultaten. 

För samtliga resultat från formulärundersökningen se Bilaga 4 och 5.    

7.1 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.  

                                                 
138 Giddens, Anthony. ( 2007) Sociologi. Fjärde omarbetade upplagan. Studentlitteratur. S. 120-123 
139 Månson. (red). (2004) s 397  
140 Månson. (red). (2004). s 398 
141 Månson.  (red). (2004). s 397 
142 Bourdieu. (1993). s 275-278  
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Efter att ha tagit fram en korstabell ser vi att hälften 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.  

 

 

 

 

7.2 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 av maximalt 31 poäng. Vi gör sedan en korstabell för 

sambandet mellan uppväxtort och kulturellt kapital. Även här får individerna från Gottsunda 

högre poäng, hälften 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. 
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7.3 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.  

Vi jämför sedan individerna 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. 

 

 
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.  
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8. Sammanfattande resultat och diskussion 
En av våra frågeställningar handlade om i fall det fanns ett” vi” och ett ”dom” mellan individerna 

från Gottsunda och Sunnersta under uppväxten. Resultatet från undersökningen visar att det fanns 

en sådan föreställning under uppväxten och att den även finns kvar idag. Medvetenheten om ”vi 

och dom” uppkom först när individerna började i högstadiet och blev medvetna om varandra. 

Respondenterna vi intervjuat menar överlag att man kunde ha viss kontakt med enstaka individer 

från ”den andra” gruppen i skolan men att den i stort sett var obefintlig på fritiden. Flera av 

respondenterna, både från Sunnersta och Gottsunda valde att gå i annan högstadieskola än den 

som fanns i Gottsunda eller Valsätra.  Vi har en föreställning att detta är ännu vanligare idag då 

ungdomar mer och mer söker sig till skolor som inte behöver vara den geografiskt närmsta.  

Respondenterna som gick i andra skolor menade att deras föräldrar ville att dom skulle få bra 

betyg, plugga vidare och att de därför inte valde Gottsundaskolan eller Valsätraskolan. Detta 

leder då i förlängningen till ytterligare stigmatisering då skolorna kring ett segregerat område 

endast befolkas av elever vars föräldrar inte har resurser att välja en annan skola. Även skolorna 

blir då homogena utifrån klass, och etnicitet som ofta hänger samman med det, och leder till ännu 

mer segregerade samhällen. 

  

Resultatet visar även ett ”vi och dom” mellan Gottsunda och Sunnersta utifrån etnicitet. Etnicitet 

är något som Gottsunda tar upp i högre grad än individerna från Sunnersta. Innan arbetet valde vi 

att inte fokusera på den etniska aspekten då vi inte hade det som fokus. Dock visade det sig vara 

väldigt centralt i beskrivningarna mellan ”vi och dom” och att det även var skillnad på invandrare 

och invandrare beroende på var man kom ifrån och hur man såg ut. Ser man det utifrån ett 
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intersektionellt perspektiv kan man inte endast se till en kategori så som låg- eller 

högstatusområde utifrån klass utan behöver se till samexistens mellan klass och bland annat 

etnicitetskategorin och även andra kategorier, till exempel religion nämns som en faktor som 

skilde grupperna åt.  

 

Resultatet visar hur känslor av skam hos individer i Gottsunda visar sig i sammanhang där de 

skulle synliggöra sin geografiska bakgrund. Anledningen till skammen kan vara en 

internaliseringsprocess som infunnit sig genom att individerna från Sunnersta har dömt ut 

individerna från Gottsunda vilket även här resulterar i ett tydligt ”vi och dom”. Elias menar att 

denna internalisering av en underlägsen självbild skapar en förlamande skam som uppkommer 

genom angrepp på en persons grupp. Även i relation till avundsjuka finns ett tydligt ”vi och 

dom”. Gottsunda beskriver sin avundsjuka utifrån materiella och ekonomiska aspekter .  Det finns 

dock en skillnad med Elias undersökning och det är att även den ”etablerade gruppen” kan känna 

hur den andra gruppen skapar en negativ syn av dem och hur det även kan påverka den etablerade 

gruppens självbild. Man kan därför hävda att vår studie ser vi att det är mer utav en ”kamp” om 

makten mellan de två grupperna, än vad som framgår i Elias studie. Även om den så kallade 

kampen finns mellan grupperna finns det bevis på skillnader och en maktdiskurs gällande en 

underlägsenhet som någonstans är invävd i kategorier som ekonomi, etnicitet och geografi vilket 

gör att kampen mellan områdena ändå förblir ojämn. Resultatet visar tydligt på hur man beskriver 

Gottsunda mer negativt även om det finns en del positiva beskrivningar. 

 

Om vi ser till olika typer av gruppkonstellationer inom och över gränserna visar resultatet att flera 

av killarna i Gottsunda umgicks över gränserna men nästan endast med motsatt kön. Det visar sig 

även att det flesta av individerna, oavsett plats, inte umgås över gränserna. Det finns dock några 

exempel på att det görs i nutid, till exempel där en kvinnlig respondent är i ett förhållande idag 

med en man uppvuxen i Gottsunda. Dock framgår en stigmatisering, en misstänksamhet där hon 

behöver försvara honom och hitta strategier för att få honom accepterad av sina vänner, och vi 

tror att det kan bero på ett antal kategorier så som etnicitet, uppväxtort, religion och kulturella 

skillnader. Även här gör sig teorin om intersektionalitet synlig och visar hur flera kategorier 

samspelar vid stigmatisering.  

 

 Individerna uppväxta i respektive stadsdel uppvisade stora skillnader när det gäller hur man 

tillbringade fritiden och att det till stor del berodde på ekonomiska skillnader som fanns mellan 

grupperna. Förutom det ekonomiska kapitalet som faktor bakom gruppernas olika 
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fritidsaktiviteter framkommer föräldraengagemang som en viktig faktor. Vikten av hur man 

spenderade sin fritid visas tydligt genom hur individerna menar att det var en källa till en känsla 

av ”vi och dom” och avundsjuka. Även Elias tar upp vikten av fritidssysselsättning. I Gottsunda 

fanns det en annan viktig faktor som betonar vikten av fritidssysselsättning, nämligen att 

fotbollen gjorde att man valde ”rätt väg” istället för de jämnåriga som valde en kriminell bana. 

Detta är något som alla våra manliga respondenter har uttalat sig om, hur sporten ”räddade” dem 

från att hämna i fel kretsar, att det sociala nätverket och kapitalet var i fokus för hur ens framtid 

skulle se ut gällande utbildning och andra vägval. Fritidsaspekten och hur fritiden såg ut var inte 

från början en direkt frågeställning utan var precis som etnicitetsaspekten något som våra 

respondenter återkom till utifrån våra frågor gällande deras livsval och i beskrivningarna av deras 

uppväxt.   

 

Alla respondenter är överens om att individer från Gottsunda har haft sämre förutsättningar att 

lyckas i livet, om det så gäller utbildning, jobb eller boende etc. Elias samt en rad annan forskning 

nämner områdespåverkan som en faktor som ger ungdomarna olika förutsättningar beroende på 

var de växer upp och hur den socioekonomiska standarden inom ett bostadsområde påverkar 

framtiden. I vår studie skiljer sig våra respondenter från respektive bostadsområde väldigt lite åt. 

Visst vet vi att en undersökning med sex personer från respektive stadsdel inte ger möjlighet att 

se som en säker källa för ett helt bostadsområde men forskning som visar vad som är 

karaktäristiskt för dem som växt upp i ett bostadsområde med låga inkomster, hög arbetslöshet, 

stort bidragsberoende och ohälsa, stämmer inte in på just våra respondenter. Individerna från 

Gottsunda talar snarare om en typ av ”kämparanda” just för att de är uppväxta i Gottsunda, och 

hur de ville förändra den situation som de befann sig i. Det är dock viktigt att belysa att 

individerna uppväxta i Gottsunda talar om att välja rätt väg, att man lätt kan hamna i fel gäng och 

att det avgör framtiden. Individerna från Gottsunda menar att saker som sport och påverkan 

hemifrån är två centrala aspekter som avgör framtiden om man är från Gottsunda, vilket även 

stöds av tidigare forskning. 

 

Om vi tittar på resultatet gällande socialt kapital visar respondenterna att båda grupperna har detta 

men på olika sätt. Enligt Bourdieus teori visar individerna från Sunnersta att de har bättre 

förutsättningar genom sitt sociala kapital då de har ett socialt nätverk som kan backa upp rent 

ekonomiskt och genom kontakter gällande skola och jobb. Men om man tittar på socialt kapital ur 

ett annat perspektiv, det vill säga, hur mycket man umgås med vänner och familj, både antal men 

också hur ofta, visar individerna från Gottsunda att de har ett rikare socialt kontaktnät. Denna typ 
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av socialt kapital är dock inte helt densamma då det sociala nätverket enligt Bourdieu ska gå att 

utnyttja som en maktresurs för att ge ett kapital. Ser man det så är det tydligt att individerna från 

Sunnersta har ett större innehav av socialt kapital, dock nämner en av intervjupersonerna från 

Gottsunda hur han kan utnyttja sitt nätverk när som helst då han behöver hjälp med något, vilket 

också kan ses som en maktresurs.  

 

Bourdieu och Elias talar om hur gruppidentiteten måste ha en motpol för att verka och uppfylla 

sin roll på fältet. Precis som Elias beskriver identitetsskapandet utifrån bostadsområde mellan 

etablerade och outsiders i Winston Parwa stämmer detta även i Gottsunda och Sunnersta. Det är 

tydligt i begreppsbeskrivningarna av området då de beskrivs som bråkigt/ lugnt, svenskt/ 

invandrartätt, villor/ lägenheter, rikt/ fattigt och så vidare. Individerna förstärker sin roll och lever 

upp till förväntningarna som säger att Gottsundabor är bråkiga, kaxiga och kriminella då 

Gottsunda blir beskrivet utifrån sina ”sämsta” invånare och Sunnersta utifrån sina ”bästa” 

invånare.  Elias kallar detta för en moralisk differentiering. Resultatet visar därför att ungdomars 

identitetsskapande påverkas av föreställningen om ”vi” och ”dom” eftersom de skapar sin 

individuella identitet utifrån en gruppidentitet. 
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