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Inledning
Vi befinner oss mitt i den ekonomiska krisens Sverige och många prognoser säger att denna 

kris kommer att överträffa den som vi såg under 90-talet på alla sätt, om den inte i skrivande 

stund redan har gjort det.1 2

Roger  Andersson  beskriver  i  sitt  arbete  Segregering,  segmentering  och  socio-ekonomisk 

polarisering att det under 90-talets svåra ekonomiska situation satte en väldigt tydlig prägel 

på  bostadssituationen  i  Sverige.  Detta  var  en  tidsperiod  av  stora  sociogeografiska 

omflyttningar. De bostadsområden som redan ansågs icke önskvärda av allmänheten blev det 

enda alternativet för tusentals som förlorade sin trygghet och sina jobb.

Andersson menar att resultatet av detta blev skapandet av bostadsområden som dominerades 

av arbetslösa, vilket leder vidare till en mängd andra sociala problem som alkoholism, droger 

och kriminalitet. Det blir en ond cirkel där en icke attraktiv stadsdel eller förort jagar bort alla 

de som har möjligheten att  flytta  därifrån och på så sätt  effektivt  sorterar ut  alla de mest 

utsatta i samhällets bottenskikt och samlar dem på ett och samma ställe.

Andersson förklarar att det var främst i de invandrartäta förorterna som denna omflyttning 

skedde vilket i sin tur innebär att den socioekonomiska segregationen som uppstod under 90-

talet blev tätt sammanbunden med invandrare. Att detta inte bådar väl för de personer som 

redan finner det svårt att integrera sig i det svenska samhället är inte svårt att förstå, det blir 

sannolikt  inte  enklare  av att  man  dessutom får  bära  på den fattiga,  arbetslöshetsdrabbade 

förortens stigma.3

Dessa bostadsområden är ofta överrepresenterade i media när det kommer till kriminalitet och 

social misär. Vid en undersökning som gjordes av Svenska dagbladet av en förort utanför 

Göteborg såg man att arbetslösheten låg på 72%, de flesta barnen i skolan kunde så dålig 

svenska  att  de  inte  kunde  ta  till  sig  undervisningen,  ohälsan  dubbelt  så  hög  som inne  i 

Göteborg och nästan alla som tillfrågades ansåg att det var en farlig plats att bo på och vågade 

inte gå ut ensamma på kvällarna.4

I  Norrköping  har  vi  inte  förorter  i  den  bemärkelse  som t  ex  Jane  Jacobs  talar  om i  sin 

grundläggande bok, Den amerikanska storstadens liv och förfall. De förorter hon syftar på är 

inte  sällan  lika  stora  som  hela  Norrköping  med  en  lika  stor  befolkning  därtill.  Men  i 

1Http://www.aftonbladet.se/ekonomi/article1669367.ab   08-05-09
2Http://www.dn.se/ekonomi/darfor-behover-krisen-inte-bli-sa-djup-som-under-1930-talet-1.861344   08-05-09
3Roger Andersson, Segregering, segmentering och socio-ekonomisk polarisering (Uppsala, 1998), sid. 54.
4Svenska dagbladet, 18/9 1998, hänvisad till i Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2000), sid. 
61.
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Norrköping har vi bostadsområden som lever upp till många av de samma kriterierna som de 

orter som hon diskuterar.

Det går osynliga linjer mellan stadsdelarna i staden och har man bott i Norrköping en längre 

period så vet man ofta var dessa gränser går.

För dem som har erfarenhet av att bo i dessa områden så kan problemen här tyckas uppenbara 

men även de som inte har någon erfarenhet alls av dessa områden har ofta en stark åsikt om 

dem. I det här arbetet kommer jag att titta närmare på vad som skapar denna uppfattning hos 

en handfull personer som inte själva bor i förorten och i vissa fall aldrig ens varit där.

Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att ta reda på vad det är som gör vissa bostadsområden till attraktiva 

och vad som gör dem icke attraktiva ur en eventuell hyresgästs synpunkt. Många liknande 

undersökningar har gjorts och de flesta av dem har fokuserat på hur de som bor i de mindre 

attraktiva delarna av staden själva ser på dessa områden och hur de upplever att samhälle och 

media ser på dessa områden.

Mitt syfte är inte att upprepa dessa undersökningar utan jag tänker vända på problemet och 

undersöka vad personer som inte bor i dessa icke attraktiva bostadsområden anser, om både 

de  bra  och  de  dåliga  stadsdelarna.  Syftet  med  att  använda  denna  vinkel  är  att  få  en 

kompletterande  undersökning till  alla  dem som tar  ”förortens  perspektiv”,  med vilket  jag 

menar att man befinner sig i de invandrartäta miljonprogramsförorterna och tittar ut. I min 

undersökning kommer jag att stå i Norrköpings mer attraktiva stadsdelar och titta in i förorten.

Detta annorlunda perspektiv kommer inte att kunna ge en lika korrekt beskrivning av hur livet 

ser ut i de mer utsatta bostadsområdena i Norrköping, eftersom många av dem jag kommer att 

intervjua inte ens besökt dessa områden. Det är inte heller syftet. Syftet är att undersöka vad 

dessa personer har för uppfattning av dessa områden för att på så sätt kunna få en uppfattning 

av de fördomar och tankar som ligger till  grund för den bild som samhället  har av dessa 

bostadsområden.

Metod
Den metod jag kommer att använda mig av i detta arbete är inspirerad av Grundad Teori, så 

som den presenteras av Gunilla Guvå och Ingrid Hylander. 

2



Den viktigaste delen av denna metod är att man ska närma sig sitt forskningsområde utan 

förförståelse  eller  en förberedd frågeställning  utan man ska låta  denna utveckla  sig under 

arbetets gång. Syftet med detta är att Grundad Teori är skapad för att generera nya teorier 

tagna direkt ur empirin snarare än ur en överhängande ”grand theory”5

Av detta  skäl hade jag ingen färdig frågeställning  när  jag började samla min  empiri,  dvs 

intervjua mina informanter, utan den växte fram, intervju för intervju. 

Den första intervjun jag gjorde var väldigt öppen och tog snarare formen av ett informellt 

samtal där vi diskuterade boende och bostadsområden på ett väldigt generellt  plan. Denna 

intervju väckte dock  intresse för mer specifika frågor och vid nästa intervju tillfälle hade jag 

fokuserat mina frågor till mer specifika områden. Under denna period använde jag mig av vad 

Guvå och Hylander beskriver som memos som är små bitar av information för mig själv som 

beskriver  områden  av  intresse  men  inte  innehåller  tillräckligt  mycket  information  för  att 

kunna bidra till en större analys.6

På detta sätt fortsatte intervjuerna att utvecklas till jag till sist hade fått den information jag 

tyckte var tillräcklig och jag upplevde fältet som mättat,  dvs den nya information jag fick 

tillförde inget nytt utan var bara repetitioner av saker jag redan hade hört.7

Guvå och Hylander lägger dessutom stor vikt vid att man som forskare inte samlar in mer data 

än vad som krävs för att man ska kunna genomföra sin analys.8

Efter  detta  började jag koda och denna kodning var nu enkel  att  strukturera  upp efter  de 

kategorier jag hade utvecklat under intervjuandet. Det mest uppenbara var att allting föll i två 

kategorier, positivt och negativt. Härifrån fortsatte jag att definiera mindre kategorier inom de 

olika grenarna och dessa är de kategorier som jag har valt att använda som grundläggande 

struktur  för analysdelen  av detta  arbete.  I  den positiva  delen var  det:  Barnvänligt,  Lugnt, 

Trygghet,  Tilltalande  miljö  och  Centralt.  I  den  negativa  delen  var  det: 

Utlänningar/kriminalitet, Fördomar och Tråkig miljö. Utöver detta fann jag en kategori som 

av sin natur hamnar någonstans mellan de båda kategorierna positivt och negativt och det var 

Upprustning.

Denna modell av kodning är den som beskrivs av Guvå och Hylander som att lägga ett pussel, 

där man först sorterar ut alla bitar som är blå och gröna. Sedan delar man upp dessa i bitar i 

5Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), sid. 6.
6Ibid., sid. 51.
7Ibid., sid. 37.
8Ibid., sid. 95.
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vilka blå bitar som är hav, himmel och viol och samma sak för de gröna. På så sätt hittar man 

snart de kategorier som är intressanta för arbetet.9

Allt  som allt  utfördes sju intervjuer  och alla  intervjuer  utfördes individuellt  med de olika 

informanterna. De flesta intervjuerna utfördes hemma i mitt hem och en utfördes på Campus. 

Jag förklarade för informanterna att  jag tyckte  att  det  var viktigt  att  intervjuerna utfördes 

avskilt och ostört, dels för att vi eventuellt skulle beröra delikata ämnen och dels för att min 

inspelningsutrustning skulle kunna ta upp ljudet så bra som möjligt, därför blev det främst i 

min lägenhet de utfördes.

För att kunna hålla mig till mitt syfte att arbetet skulle skilja sig från dem som baseras på 

”förortens perspektiv” hade jag vissa kriterier för de informanter jag använde mig av. Ingen 

av dem bodde i någon av de förorter i Norrköping som lider mest av sociala problem, alla har 

jobb och alla beskriver sig själva som svenskar. 

Utöver detta hade jag ett annat kriterium och det var att alla av dem bodde i olika områden i 

Norrköping. Detta ansåg jag kunde ge en intressant spridning av empirin. Jag kommer vidare 

att beskriva mina informanters bostadssituation lite längre ner, eftersom det är främst detta 

som jag anser relevant att veta om dem för att kunna förstå detta arbete.

Etik
Under intervjudelen av detta arbete har jag fått göra vissa etiska hänsynstaganden och då har 

jag helt och hållet förhållit mig till individskyddskravet så som det presenteras av Oscar Pripp 

i Etnologiskt fältarbete.10

Han delar upp detta krav i fyra delar:

− Konfidentialitetskravet som innebär att mina data om de informanter som deltar i mitt 

arbete kommer att hållas säkert och utom räckhåll för andra personer. Detta lever jag upp 

till genom att förvara all information i säkerhet i mitt eget hem.

− Nyttjandekravet som innebär att  det material  jag samlar om mina informanter endast 

kommer  att  användas  i  forskningssyfte.  Detta  informerades  mina  informanter  om vid 

intervjutillfället.

− Informationskravet som innebär  att  informanterna  ska  informeras  om sin  roll  i  mitt 

arbete  och  att  de  när  som helst  har  möjlighet  att  avsluta  sitt  medarbete.  Även  detta 

9Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad Teori (Stockholm, 2003), sid. 50.
10Lars Kaijser och Magnus Öhlander, red., Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), sid. 51.
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informerades mina informanter om vid intervjutillfället. Eftersom frågeställningen till en 

början var väldigt oklar så förklarade jag för informanterna helt enkelt att det rörde sig om 

en undersökning om deras inställning till olika bostadsområden. Denna information fick 

de ta del av redan innan intervjuerna utfördes.

− Samtyckeskravet som innebär att jag måste ha informanternas samtycke. Detta hade jag 

redan innan intervjuerna då informanterna gick med på att ställa upp på en eller  flera 

intervjuer om ämnet.

Utöver detta så har jag fått göra vissa etiska ställningstaganden när det gäller analysdelen som 

allt har godkänts av alla mina informanter. Alla informanternas namn har, trots vissa protester 

om att få behålla sina riktiga namn, ändrats för att behålla informanternas anonymitet. Vad jag 

dock valde att behålla var de korrekta namnen på de bostadsområden som mina informanter 

beskriver. Jag anser att detta är väldigt viktigt  för att man ska få en djupare förståelse av 

bostadsområden i Norrköping och eftersom mitt syfte hela tiden varit att studera just denna 

stad  och  inte  göra  en  större  generalisering  såg  jag  ingen  annan  utväg.  Detta  godkändes 

givetvis av mina informanter.

Efter att ha gjort detta val kände jag dock att jag var tvungen att välja bort att presentera mina 

informanter vid närmare detalj, trots deras fiktiva namn. Jag valde att inte inkludera arbete 

och  liknande  eftersom  det  skulle  medföra  en  ökad  risk  att  någon  känner  igen  just  den 

kombinationen av till exempel arbete och uppväxtort.

Teori
Den teori  jag använt  mig av i  detta  arbete  består  främst  av andra arbeten som gjorts  om 

liknande  ämnen  under  de  senaste  10-15  åren.  Jag  har  velat  hålla  mig  till  så  aktuella 

undersökningar som möjligt för att kunna få information som är bunden till den kultur och det 

samhälle  vi  lever  i  idag  eftersom skillnader  på  detta  område  kan  synas  ganska  tydligt  i 

materialet. 

Ett exempel på detta är i Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall. Denna bok 

har varit en stor inspirationskälla under arbetet med denna uppsats men här är skillnaderna 

mellan då boken skrevs och hur det ser ut idag väldigt påtagliga vilket gör att mycket som står 

där får tas med en nypa salt.  Men trots det så finns det aspekter av hennes arbete som är 

väldigt intressanta att jämföra med det resultat som jag fått fram från mina informanter.
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En av de två teorier hon använder sig av som jag syftar på är vikten av att hålla människor i 

rörelse  i  ett  område  för  att  det  ska  vara  säkert.  Jacobs  menar  att  det  framför  allt  är 

vältrafikerade gator och välbesökta områden som är säkra att gå på just eftersom det är så 

mycket folk omkring som ser vad som händer. Hon menar att det är viktigt att det finns en 

jämn ström med människor i området under hela dygnet.11

Den andra teorin som kommer att vara aktuell för detta arbete är att man inte kan bygga bort 

ett bostadsproblem. Jacobs menar att det finns en uppfattning i samhället att om man bara får 

området att se lite trevligare ut som kommer alla problem som finns i området att försvinna, 

och därför lägger man pengar på upprustningar som oftast endast har det resultatet att det gör 

billiga, icke attraktiva områden till dyra, icke attraktiva områden, en effekt som endast för 

med sig negativa konsekvenser. Hon kallar detta ”läran om frälsning genom tegel”.12

En annan teori som dyker upp på några ställen i detta arbete är Erving Goffmans Stigma. Med 

denna  teori  förklarar  Goffman  hur  en  person  får  ett  stigma  genom  att  andra  personer 

tillskriver  egenskaper  hos  denne  baserat  på  vad  som  skulle  kunna  anses  som  olika 

tillkortakommanden  hos  denne.13 I  mitt  arbete  så  är  det  främst  i  samband  med  de  icke 

attraktiva  bostadsområdena  som denna teori  blir  aktuell  då  de  personer  som bor  här  kan 

stigmatiseras av detta och tillskrivas egenskaper som anses generella för personer som bor i 

sådana områden.

Den  övriga  teorin  kommer  jag  att  presentera  under  analysdelen  då  den  blir  aktuell. 

Anledningen till att jag valt detta sätt är att det handlar om tio verk som jag använt mig av i 

mer eller mindre grad. Att presentera dem alla här skulle ta upp för mycket plats.

Mina informanter
För  att  kunna  få  en  djupare  förståelse  av  mina  informanters  inställning  till  olika 

bostadsområden så kommer jag här att ge en kort presentation av de bostadsområden som de 

har vuxit upp i. Alla informanterna har vuxit upp i olika bostadsområden för att få en bättre 

spridning.  Jag anser att det är viktigt att se var mina informanter kommer ifrån för att man 

ska förstå deras inställningar och attityder tills vissa frågor angående vissa områden. Det är 

också intressant att se hur den tidiga uppväxtorten kan påverka framtida inställningar till var 
11Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 1961), sid. 56.
12Ibid., sid. 158.
13Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972), sid. 12.
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man  bor,  vilket  gör  denna  sektion  intressant.  I  en  tidigare  undersökning  gjord  av  Clara 

Blidmo,  Majda Ramic,  Azerina  Cano och  Kristina  Dawoud fann man  ett  starkt  samband 

mellan sina informanters uppväxtområden och de områden som de bodde i eller ville bo i när 

de  nådde  vuxen  ålder.  Blidmo  menar  att  detta  passar  med  Peter  L  Berger  och  Thomas 

Luckmanns teori om den tidiga socialisationen. Socialisationen som sker i uppväxtområdet 

sätter normen för hur ett bra bostadsområde ska vara.14

Jag kommer att behålla alla de verkliga ortsnamnen då jag anser att det för vidare forskning 

om bostadsområden i och kring Norrköping kan vara intressant att använda sig av dem.

Alva – Alva är uppvuxen på landet i Västra Husby. Det är en ort som tillhör Söderköpings 

kommun och ligger ca 1.5 mil utanför Norrköping och hade 2005 ett invånarantal runt 550.15 

Alva bor nu mitt inne i centrala Norrköping. 

Elin – Elin är uppvuxen ute på Vikbolandet i ett litet samhälle som heter Å som ligger ca 2,5 

mil ifrån Norrköping. Det är ett samhälle som är uppbyggt runt en kyrka och saknar tillgångar 

som matbutik. Efter Å flyttade Elin in till Norrköping centrum för närhet till skolan och hon 

har  efter  det  bott  i  andra  städer  för  att  sedan  återkomma  till  Norrköping.  Nu  bor  hon  i 

Oxelbergen, ett område nära Norrköpings centrum.

Erik – Erik är den enda av informanterna som inte ursprungligen är uppvuxen i Norrköping 

utan i ett område som heter Bryngelstorp och ligger i Nyköping. Han beskriver det som ett 

”överklass”  område.  Han  har  efter  det  bott  i  andra  städer  innan  han  hamnade  i  Haga  i 

Norrköping.  Haga  ligger  en  bit  ifrån  Norrköpings  centrum  men  är  ett  område  med  bra 

förbindelser och tillgång till butiker, restauranger och skola enda upp till gymnasienivå.

Nebba – Nebba växte upp i ett område en bit utanför Norrköpings centrum, Klockartorpet. 

Det är ett område främst dominerat av radhus och har tillgång till butiker och skola. Härifrån 

flyttade han till Kneippen som av honom anses vara ett av de finare områdena i stan för att 

sedan flytta tillbaka till Klockartorpet. Nu bor han i centrum.

14Peter  L  Berger  och  Thomas  Luckmann  (1998),  hänvisade  till  av  Clara  Blidmo,  Nu  kallar  man  det  
kranspårsarkitektur i, Clara Blidmo, m.fl., Att bo i välfärdsstaten Sverige (Linköping, 2007), sid. 28.
15Http://www.scb.se/pages/product____12991.aspx   29-04-09
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Nina – Nina är uppvuxen i Svärtinge som ligger ca 1,3 mil utanför Norrköping. Det är liksom 

Västra Husby och Å ett litet samhälle med villor och nära till naturen. Efter detta flyttade hon 

in till Norrköpings centrum under en tid men har nu flyttat ut till en egen villa ute i Svärtinge 

igen.

Reine – Reine är uppvuxen i Vilbergen som ligger en bit utanför Norrköpings centrum. Det 

beskrivs som ett område med mycket låga hus, 3-4 våningar, och mycket gröna ytor. Det finns 

tillgång till butiker och skola och bra förbindelser. Efter detta flyttade han in till Norrköpings 

centrum.

Siv – Siv är uppvuxen i Marielund, ett område som domineras av betong och höghus och 

ligger ganska nära Norrköpings centrum. Hon flyttade härifrån till centrum där hon bor kvar 

idag.

Min empiri
Jag har intervjuat sju personer i åldrarna 23-33 för att se vad deras uppfattning om lite olika 

bostadsområden var. Tanken var att genom att få dem att beskriva vad de ansåg om lite olika 

områden så skulle jag kunna utveckla teorier kring vad som får en individ att tycka på ett visst 

sätt om olika områden. De frågor jag ställde till informanterna var inte ledande utan jag bad 

dem själva beskriva ett område som de antingen tyckte om eller inte tyckte om. De områden 

som nämndes var dock ständigt återkommande, vilket antyder att det finns en väldigt klar 

uppfattning i Norrköping om vilka områden som är attraktiva och vilka som inte är det. När 

området som sådant hade bestämts så bad jag informanten att utveckla sin beskrivning om det 

området,  som denne själv valt,  och på så sätt  har jag fått  fram beskrivningar som är helt 

baserade på informanternas eget tyckte och tänkande. Mitt mål har hela tiden varit att låta min 

påverkan som forskare vara så liten som möjligt under samtalen med informanterna.

För att kunna se hur ett område kan uppfattas och vad som påverkar bilden av ett visst område 

så ville jag se båda sidor av de områden som finns i Norrköping, både de attraktiva och de 

icke  attraktiva.  Jag  ville  att  informanten  både  skulle  beskriva  vad  som  gjorde  ett  bra 

bostadsområde och vad som gjorde ett dåligt. Den tidigare forskning som finns i detta ämne är 

väldigt  ensidig och fokuserar nästan helt  på problemdrabbade områden.  Genom att  ta upp 

andra  områden  också strävar  jag efter  att  få  en  bättre  helhetsbild.  Jag har  delat  upp den 
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information  jag fick  om de  olika  områden som kom upp under  samtalen  i  två  delar,  det 

positiva  och  det  negativa.  Efter  att  jag  gått  igenom  dessa  två  aspekter  kommer  jag  att 

sammanfatta det hela. 

Det positiva
Jag inledde alla mina intervjuer med att låta informanterna beskriva sitt uppväxtområde och 

något  som sällan  slog  fel  var  att  de  flesta  av  informanterna  var  väldigt  nöjda  med  sina 

uppväxtområden. Detta är intressant eftersom alla informanterna kommer från olika områden 

med  väldigt  olika  karaktär,  vem  som  kommer  från  vad  går  jag  in  på  lite  närmare  i 

informationen om informanterna ovan.

En  av  de  sakerna  som de  återkommande  nämner,  som en  viktig  aspekt  av  ett  attraktivt 

bostadsområde, är det faktum att det ska vara barnvänligt.

Barnvänligt

Det var väl bra tror jag. Man kan väl säga att det är en jävligt barnvänlig miljö i och med att 
saker  och  ting  ligger  väldigt  nära.  Området  är  inte  alltför  stort.  Kompisarna  bor  nära, 
gårdskompisar och sånt där, skolkamrater och hela köret. Det är ju rätt bra på det sättet.16

En barnvänlig  miljö  är  återkommande för  alla  mina  informanter  som en av de  viktigaste 

aspekterna när de beskriver ett attraktivt bostadsområde. Jag finner detta intressant eftersom 

endast en av mina informanter hade ett barn på väg och ingen annan hade barn alls. 

Vad är det då som gör ett område barnvänligt. Alva beskriver det som ett område där det finns 

aktiviteter för barnen att ägna sig åt. Det ska finnas lokala aktiviteter och idrottsföreningar 

samt närhet till skola, dagis och dagmammor. Hon menar att det viktigaste är att det finns 

något för barnen att göra om dagarna17

Elin menar att det som gör ett område barnvänligt är snarare närhet till natur och grönska, 

samt att det främst är befolkat av andra barnfamiljer. Hon beskriver det område hon nu bor i, 

Oxelbergen, som väldigt bra på alla dessa punkter.18

16Intervju med Reine.
17Intervju med Alva.
18Intervju med Elin.
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Erik menar snarare att det är säkerheten som är det viktiga för att göra ett område barnvänligt. 

Han beskriver  sitt  uppväxtområde,  ett  finare  villaområde  strax utanför  Nyköping,  där  det 

knappt är någon trafik och barnen kan leka öppet på gatorna. Han menar att detta är ett bra 

område snarare på grund av det faktum att det inte alls bor så mycket barn i området utan just 

för att det mest bodde gamla människor där vilket gav de barnen som väl fanns där väldigt 

mycket  yta  att  leka ostört  på.  När jag ber honom att  sammanfattat  beskriva området  med 

några få ord säger han ”Ett lugnt, stilla, barnvänligt område.”19

Nina är den enda av mina informanter som flyttat tillbaka till det område hon själv växte upp i 

och ett av de skäl hon nämner för detta är just att området är barnvänligt. Hon har goda skäl 

för detta  då hon i  skrivande stund väntar  sitt  första  barn.  Det som gör just  detta  område 

barnvänligt är enligt henne att det ligger en bit utanför stan. Hon menar att ute på landet är det 

lugnt och harmoniskt, vilket för henne är viktigt för att det ska vara en bra miljö för hennes 

barn att växa upp i.20

Reine menar att det viktigaste för att ett område ska vara barnvänligt är att det är nära till släkt 

och vänner. Han menar att ett område där det finns en god sammanhållning mellan barnen på 

gårdarna är ett bra område att växa upp i och han tar upp sitt eget uppväxtområde Oxelbergen 

som ett bra exempel på detta. Han tar också upp både det som Elin och Erik talar om och 

menar att stora gröna områden och även säkerheten på området är väldigt viktiga egenskaper i 

ett barnvänligt område. Han jämför Oxelbergen med var han bor nu och säger:

Det kan vara säkerhetsskäl just det här med trafik och allting, du vet ju hur barn är liksom. 
Det ligger en fotbollsplan här nere. Där är ett stort hål i stängslet och där flyger ut bollar 
stup i ett rakt ut i gatan och sånt så det är ju det där med säkerhetsskäl kan jag tänka mig.21

Han beskriver sitt område inne i centrum som förfallet och menar att många av de problem 

som uppkommer där enkelt hade kunnat lösas men att ingenting händer. Problem som ovan 

där ett hål i stängslet inte lagas skulle kunna leda till otrevliga konsekvenser på grund av att 

det ligger tätt inpå barnens lekplats, i det här fallet en fotbollsplan.

Reine menar också att det är viktigt att barnen har något att göra om dagarna för att minska 

risken för vandalisering och andra icke uppskattade aktiviteter så ett område bör ha någon 

form av fritidsgård eller annan förening som barnen kan vända sig till efter skolan.22

19Intervju med Erik.
20Intervju med Nina.
21Intervju med Reine.
22Ibid.
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Arnstberg, som skrivit boken Miljonprogrammet där han tar upp just problematiken i dessa 

områden, visar på detta med ett exempel från Hammarkullen där kommunen valde att lägga 

ner fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter för ungdomarna i området med motivationen att 

så många lägenheter i området stod tomma så det var bättre att satsa på de fullt  bebodda 

områdena. Detta ledde dock till att ungdomskriminaliteten och vandalismen i området ökade 

och gjorde i sig området ännu mindre attraktivt att bo i.23

Siv menar att det område hon växte upp i, Marielund, kanske inte anses som barnvänligt av de 

flesta men det fanns en väldigt stark sammanhållning bland ungarna på gårdarna, något som 

hon tycker är väldigt viktigt för att barnen ska lära sig viktiga sociala kunskaper och knyta 

band som kommer att följa dem sent i livet.24

Det Siv är inne på här är hur utomstående dömer området som opassande för barn utan att 

själva ha den förstahands erfarenhet  av att  växa upp där  som hon har.  Ulrika Andersson 

skriver i ”Välkommen till min jävla förort...”, som handlar om hur ungdomar som växer upp i 

förorten själva ser på dessa bostadsområden, att alla platser har ett personligt värde. När man 

växer upp på en plats så blir alla ytor och områden laddade med minnen av vad man gjort där 

och vilka personer man umgåtts med där. Detta skapar en personlig värdering av platsen som 

en utomstående aldrig kan se.25

Nebba är den ende av mina informanter som inte anser att det område han själv växte upp i är 

ett bra område för barn. Det intressanta med hans beskrivning är att den innehåller många av 

de aspekter som de andra informanterna tar upp. Han säger att området hade stora gröna ytor, 

gott  och lekplatser  och närhet till  fritidsgårdar,  saker som Reine,  Elin,  Erik och Alva alla 

beskrev som vitala delar av ett barnvänligt område, men trots detta menar han att området inte 

var barnvänligt. Han menar att det fanns en otrygg stämning i området, Klockartorpet, som 

han beskriver som ett ”typiskt miljonprojekt”, med vilket han menar miljonprogrammet. Så 

trots att området har många av de saker som mina andra informanter efterfrågar så saknas det 

en viktig aspekt och det är trygghet.26

Roger  Andersson,  som  skrivit  ett  arbete  om  hur  personer  från  mindre  attraktiva 

bostadsområden har svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden,  Segregering, segmentering och 

socio-ekonomisk polarisering, menar  att  barnets  bostadsområde  är  väldigt  viktigt  för  dess 
23Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet, (Stockholm, 2000), sid. 117
24Intervju med Siv.
25Ulrika Andersson, “Välkommen till min jävla förort...” (Uppsala, 2001), sid. 16.
26Intervju med Nebba.

1



uppväxt. Den sekundära socialisationen kommer att ske i det bostadsområdets dagis, skola 

och fritidsgård och barnet kommer sålunda att färgas av det området genom de andra som bor 

där. Att bo i ett område med hög kriminalitet och sociala problem kommer sålunda att på ett 

eller annat sätt att spegla sig i barnet.27

Alla mina informanter ger en ganska olik bild av vad som är viktigt för att ett område ska 

kännas  barnvänligt  och  man  kan  ganska  snabbt  se  att  de  främst  är  färgade  av  sin  egen 

uppväxt. De områden som de själva anser som bra områden att växa upp i är just områden 

som speglar de områden de själva växte upp i. Ett väldigt tydligt exempel på detta ger Nina 

som till och med valde att flytta tillbaka till sitt uppväxt område när hon själv väntade barn.

Lugnt
Något  som alla  mina  informanter  tar  upp som väldigt  viktigt  för  att  ett  område  ska vara 

attraktivt att bo i är att det är lugnt, men även deras beskrivning av detta skiljer sig en del från 

person till person, något som säkerligen kan härledas till att begreppet lugnt kan laddas med 

många olika innebörder. Mina informanter har inte fått någon definierad version av begreppet 

”lugnt” att använda sig av så det är helt enkelt deras uppfattning av det som beskrivs.

Alva beskriver ett  lugnt område som ett  område med många barnfamiljer,  något som kan 

tyckas går hand i hand då ett lugnt område säkerligen lockar många barnfamiljer och på så 

sätt förstärker denna egenskap. Hon tycker också att områden generellt blir lugnare om man 

kommer längre ut från stadskärnan.28

Nebba menar att även områden inne i centrum kan vara lugna. Han håller med Alva att det 

främst  är  områden  med  mycket  barnfamiljer  som kan betraktas  som lugna  men ett  annat 

viktigt  kriterium  för  honom  är  att  området  är  dominerat  av  bostadsrätter  snarare  än 

hyresrätter. Han menar att ett område med väldigt mycket hyresrätter lockar  ”väldigt blandat 

med folk”.

Det är ju väldigt mycket bostadsrätter just där jag bor i dag så att det.. då tycker ju jag att 
det är mycket lugnare.  Det är intrycket  jag har fått att ju mer bostadsrätter det är, desto 
lugnare är det.  Så är det  på kvällar och helger..  och som i Klockartorpet  är det  väldigt 
mycket hyresrätter och så så bor det väldigt blandat med folk.29

27Roger Andersson, Segregering, segmentering och socio-ekonomisk polarisering (Uppsala, 1998), sid. 135.
28Intervju med Alva.
29Intervju med Nebba.
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Nebba menar att det område han bor i nu som domineras av bostadsrätter är väldigt lugnt 

eftersom det lockar en lugn typ av folk till  skillnad från hyresrätter  där det är  helt  annan 

historia.  Vilken  typ  av  folk  han  syftar  till  går  han  inte  in  på  närmare.  Han jämför  med 

Klockartorpet, där det finns väldigt mycket hyresrätter, där det var väldigt livat på kvällar och 

helger och menar att detta är mest på grund av den typ av folk som lockas av hyresrätter är de 

som är väldigt livade av sig. 

Han håller  inte  med Alva att  områden med mycket  barnfamiljer  skulle  vara lugnare utan 

menar snarare att det är områden med mycket äldre som är lugnare.30

Även Erik håller med om detta med äldre. Han menar att ett område med många barnfamiljer 

är ett område med mycket liv och rörelse. Ett lugnt område är snarare ett område med få 

barnfamiljer. Också viktigt för honom för att ett område ska beskrivas som lugnt är att det 

finns en låg risk för kriminalitet. Ett område där det inte sker någon form av vandalisering, 

stölder eller inbrott är ett lugnt område.31

Elin är den av mina informanter som främst fokuserade på vikten av att ett område är lugnt. 

När  jag  frågade  henne  om vad  som var  det  viktigaste  när  hon  letade  efter  ett  attraktivt 

bostadsområde  så  sade  hon  utan  att  tveka  att  det  måste  vara  lugnt.  Hon  beskriver  sitt 

uppväxtområde som väldigt lugnt och menar att alla de områden hon har valt att bo i efter det 

har varit väldigt lugna. För henne betyder ”lugnt” att det ska vara mycket öppna ytor och 

grönområden och lite distans mellan husen.

Hennes uppväxtområde kan närmast beskrivas som att ligga ute på landet men detta är inte ett 

måste  för  att  det  ska  vara  lugnt  utan  även väldigt  centrala  områden  kan ha  denna  lugna 

atmosfär. Oxelbergen tycker hon är ett väldigt bra exempel på detta då det ligger strax öster 

om citykärnan men ändå är ett  väldigt  lugnt  område.  Trots  sin centrala  placering har det 

många gröna ytor och känns lite avsides från resten av stan. Hon menar också att det faktum 

att  det  bor  mycket  barnfamiljer  i  området  hjälper  till  att  skapa  denna  lugna  och  sköna 

atmosfär.32

Det är väldigt intressant att se att informanterna skiljer sig väldigt tydligt på en viktig punkt 

och det är frågan om barnfamiljer eller inte. Några av informanterna tycker att ett område med 

mycket  barnfamiljer  kan  beskrivas  som lugnt  medan  andra  tycker  precis  tvärtom,  att  ett 

område med mycket  barnfamiljer  inte kan vara lugnt.  Eftersom det faktiskt bara är  en av 

30Intervju med Nebba.
31Intervju med Erik.
32Intervju med Elin.
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informanterna som ens är i närheten av att ha ett eget barn så kan inte denna aspekt räknas in 

som en anledning till denna skillnad. Det man dock kan se som en röd tråd mellan dessa är att 

uppväxtområdet återigen spelar en viktig roll här. Erik och Nebba var båda av den åsikten att 

barnfamiljer var något direkt motsatt till ett lugnt område. Erik växte ju själv upp i ett område 

utan barnfamiljer vilket han tyckte var lugnt och skönt och Nebba växte upp i ett område med 

mycket barnfamiljer vilket han tyckte var väldigt livat och stökigt. Detta har säkerligen färgat 

deras bild av på vilket sätt barnfamiljer påverkar ett områdes atmosfär. 

Men eftersom det skiljer sig så tydligt på just denna punkt där några går helt ifrån de andra 

visar att detta är en väldigt komplicerad aspekt och något som skulle kunna utforskas vidare. 

Jag tror inte att det är så enkelt att man kan kreditera allt till uppväxten utan allmän inställning 

till barn och hur barn beter sig och vad barn gör tror jag kan vara en väldigt viktig del av 

detta.

Trygghet
Trygghet är något som många av informanterna talar om men det är bara två av dem som tar 

upp det i samband med ett positivt område. För de flesta av informanterna är det främst när 

man talar om icke attraktiva bostadsområden som frågan om trygghet väcks, vilket är ganska 

intressant i sig; att avsaknaden av trygghet är det som gör att man inser vikten av trygghet. 

Men  Alva  och  Nina  menar  båda  att  trygghet  är  väldigt  viktigt  för  att  göra  ett  område 

attraktivt.

Alva menar att det som skapar trygghet i ett område är gemenskapen, att alla känner alla. I ett 

område där det finns mycket av gemensamma aktiviteter och föreningar kommer de boende i 

området  i  kontakt  med varandra  och lär  känna varandra.  Även idrottsföreningar  kan vara 

väldigt bra för att ena dem som bor i ett område bakom ett gemensamt mål. Hon menar att ute 

på landet är denna typ av trygghet vanligare än inne i stan där det är mer opersonligt. Många 

människor känner inte dem man bor i samma trapphus med när man bor inne i stan men ute 

på landet känner man alla sina nära grannar. Detta skapar trygghet eftersom man vet vilka 

människor som rör sig i området.33

Nina menar att det främst är en avsaknad av kriminalitet som ger en känsla av trygghet. Där 

hon växte upp hörde hon aldrig talas om varken vandalisering, överfall eller inbrott. Hon är 

liksom Alva uppväxt på landet där närheten till människor inte är lika påtaglig som den är 

inne i stan. Det är uppenbart att denna form av isolering skapar en känsla av trygghet för 

33Intervju med Alva.
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dessa personer vilket kan göra att det känns otryggt att bo i ett område där grannarna bor 

väldigt nära inpå.34

Jane  Jacobs  går  dock  tvärtemot  detta  och  menar  att  det  är  områden  som är  väldigt  väl 

befolkade som har potential att vara väldigt trygga. I ett område med mycket människor är det 

hela tiden människor i rörelse vilket gör att risken för till exempel rån och överfall minskar 

radikalt  eftersom det hela  tiden finns vittnen runtomkring.  Hon menar  att  det  snarare är i 

folktomma områden som man löper risken att bli utsatt för någonting.35

Tilltalande miljö
Något som mer än hälften av informanterna är väldigt eniga om är att det är ett stort plus för 

ett område om det är en vacker miljö. Detta är en fråga som främst kom upp när jag frågade 

informanterna om vilka områden de helst skulle kunna tänka sig att bo i. De områden som 

räknades upp var ofta natursköna områden med mycket grönt, vatten och villor.

Alva menar att Kneippen är ett område som hon väldigt gärna skulle bo i just för att det är en 

så vacker miljö. Hon menar att alla hus där är ”sina egna hus” till skillnad från många andra 

bostadsområden som kan vara mer upprepande i sin design. Hon menar att den ”gamla stilen” 

är viktig för att ett område ska kännas tilltalande och hon lockas inte alls av de mer moderna 

betongkvarteren inne i centrum. Något som hon efterfrågar i det område hon själv bor i som 

skulle göra det till  en vackrare miljö är fler trädgårdar,  lite ”lummigt”,  istället  för tråkiga, 

asfalterade bakgårdar.36

Elin menar att det område hon själv växte upp i närmast kan beskrivas som idylliskt. Med 

tillgång till en egen trädgård och nära till naturen var det väldigt vackert och hon menar att 

hon verkligen saknar den typen av miljöer inne i stan. Även om hon nu bor i en stadsdel med 

mycket gröna ytor är det inte samma sak som att ha sin egen trädgård.

Trots det så menar hon att mycket gröna områden kan göra mycket för ett område som ligger 

mer centralt beläget. Det ger inte bara stora ytor att röra sig på utan kan också ändra hela 

utseendet på området genom att skapa mer luft mellan husen och släppa in mer ljus. Hon 

menar att många områden inne i centrum säkert skulle kunna bli mycket trevligare om man 

bara renoverade dem på detta sätt.

En annan sak som hon gillar med just det område hon bor i nu är att alla hus inte ser precis 

likadana ut. En så enkel sak som att varje hus har olika färg skapar en trevlig miljö istället för 
34Intervju med Nina.
35Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Göteborg, 1961), sid. 67.
36Intervju med Alva.
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samma gråa betongblock utplacerade in en rad. Hon menar att det faktum att husen har en 

egen  stil  gör  området  väldigt  charmigt  och  att  till  exempel  områdena  kring  Strömmen 

verkligen lever upp till just detta med mycket sekelskifteshus.37

Nina håller med Elin och menar att det främst är ute på landet som man hittar rent vackra 

bostadsområden, omgivna av ängar och sjöar.38

Erik menar att närheten till vatten är det viktigaste för att en innerstadsmiljö ska kännas ”rent 

estetiskt tilltalande” och just detta menar han finns det mycket av i Norrköping. Där han växte 

upp fanns det en typ av närhet till vatten och det var att det låg en sjö inte alltför långt bort 

och i Norrköping finns det Strömmen som går rakt igenom staden och alla de bostadsområden 

som ligger utmed Strömmen, menar Erik, drar nytta av detta.

För honom är den rent estetiska aspekten väldigt viktig, kanske den absolut viktigaste för 

huruvida ett bostadsområde ska vara attraktivt eller inte. I övrigt så är det framförallt villa 

områden som tilltalar honom men han menar också att kombinationen av villaområden och 

höghus kan skapa en skön stämning i staden. Han menar att man bör placera dessa områden 

blandat med varandra så det blir ”en klick här och en klick där” istället för allt centrerat på ett 

och samma ställe.39

Det är tydligt att ett återkommande element i vad som uppfattas som en tilltalande miljö är 

mycket  gröna  ytor  och  detta  stämmer  in  på  Jane  Jacobs  uppfattning  om decentristernas 

påverkan på stadsplanering. Dessa menade att bostadsområden skulle se ut på just detta sätt, 

med mycket öppna gröna ytor och en väldigt naturinspirerad utformning. Jacobs menar att 

detta sällan har fungerat särskilt bra i praktiken och att man på grund av säkerhetsrisken som 

stora gröna ytor och parker innebär snarare lyckas skapa områden som ser väldigt trevliga och 

fridfulla ut än områden som faktiskt är det.40

Centralt
Den sista aspekten som många av mina informanter menar är viktigt när man väljer bostadsort 

är  att  det  ligger  centralt.  Detta  är  intressant  eftersom  många  av  de  tidigare  nämnda 

egenskaperna går tvärt emot detta. Om man ser på säkerheten för barn till exempel så nämnde 

Reine att det är bättre att hålla sig en bit utanför stans centrum för att inte riskera att barnen 

hamnar mitt i trafiken. Erik, Elin och Nina var dessutom väldigt överens om att de hellre bor 

37Intervju med Elin.
38Intervju med Nina.
39Intervju med Erik.
40Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Göteborg, 1961), sid. 42.
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en bit  utanför stan där det är vackert  och idylliskt  än inne i centrum där det är grått  och 

tråkigt.

Alva menar att det område hon bor i nu inte är det bästa hon hade kunnat tänka sig men det 

ligger åtminstone nära centrum, vilket betyder nära till butiker, aktiviteter, jobb och kompisar. 

Ska man ta en fika behöver man inte vänta på en buss utan man behöver bara gå på andra 

sidan gatan så är man där. Hon menar att finns inte denna direkta närhet så är det väldigt 

viktigt att det finns bra förbindelser så att man åtminstone inte blir lidande av att det kanske är 

en bit att resa.41

Elin menar att det för henne kan ha varit en åldersfråga. När hon var yngre var det perfekt att 

bo på landet men när hon kom upp i tonåren blev centrum mer och mer lockande eftersom 

hennes fritidsaktiviteter och vänner hamnade mer och mer inne i stan. När hon skulle börja i 

åttan flyttade hon och hennes familj in mitt i centrala Norrköping och även om detta var en 

väldigt stor omställning från livet ute på landet så var det inte lika viktigt med den trevliga 

miljön längre. Och möjligheten att åka ut på landet, om man ville vistas i denna miljö igen, 

fanns ju alltid där även om den inte utnyttjades så mycket.

En nackdel med det centrala, berättar hon, är att det kan bli väldigt dyrt att få ut samma ytor 

som man kan på landet, vilket hon saknade till en början men det känner hon är mindre viktigt 

idag. Nu så menar hon att det viktigaste för henne när hon väljer bostadsområde är just att det 

är lugnt och centralt beläget med butiker och restauranger precis i samma område.42

Något  intressant som jag stötte  på när jag bad mina informanter  att  beskriva det  centrala 

området var att detta ofta var väldigt svårt. Ofta fick man till svar att det är ju ”helt enkelt 

centralt” eller ”det är ju bara ett vanligt område”. Det tycks som att bo centralt saknar vissa av 

de mer udda beskrivningar som andra områden kan få, som att det är väldigt tråkigt/trevligt, 

tryggt/otryggt och så vidare. Att bo centralt blir på något sätt normen som alla andra områden 

mäts emot. 

Ja,  vad  ska  man  säga,  det  är  ju  precis  utanför  stadskärnan  så  att  säga,  det  är  ju  mer 
centrumaktigt. Hur tänker du?43

I stort sett alla områden som jag bad Reine beskriva förklarades först vara antingen centrala 

eller icke centrala och det är uppenbart av hans beskrivningar att detta är ett väldigt viktigt 

41Intervju med Alva.
42Intervju med Elin.
43Intervju med Nebba.
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villkor för att det ska vara intressant för honom att bo där. Detta motsäger mycket av det han 

tidigare  sagt  då han till  exempel  beskriver  Vilbergen,  där han växte  upp, som ett  väldigt 

trevligt  område  där han skulle  kunna tänka sig att  bo.  När han vidare beskriver  Haga så 

kommer han fram till att det är ungefär som Vilbergen på de flesta sätt, tillgång till gröna ytor, 

mycket gårdar, nära till skola för barnen och så vidare. Men när jag frågar honom om han 

skulle kunna tänka sig att bo där så är svaret absolut inte för att det ligger inte tillräckligt 

centralt. Faktum är att Vilbergen ligger mycket längre ifrån Norrköpings stadskärna (7 km till 

Vilbergen, 2 km till Haga).44 Det finns uppenbarligen andra aspekter som talar in här och jag 

frågade honom inte mer om hur det kunde komma sig att han motsade sig själv på detta sätt 

när intervjun utfördes eftersom jag inte insåg situationen förrän vid transkriberingen.  Min 

första tanke var att det kunde vara en fråga om förbindelser men till och med dessa går oftare 

mellan Haga och Centrum än mellan Vilbergen och Centrum.45 Det finns uppenbarligen mer 

här än vad som kom fram under min intervju. Antingen finns det andra skäl att just detta 

område inte sågs som attraktivt av Reine eller så fanns det något som gjorde att det upplevdes 

som längre bort.46

För Siv är det inte det centrala i sig som är det som gör området tilltalande utan det är hur man 

bor. Hon menar att om man ska bo i lägenhet så ska man absolut bo centralt men om man inte 

bor centralt så finns alltid möjligheten att bo i hus eller radhus vilket är minst lika tilltalande 

som det centrala. Här är det uppenbart att det centrala i det hela snarare är en bonus än ett 

krav. Då det finns lägenheter i centrum så går de före lägenheter utanför stan. Eftersom det 

inte finns villor i centrum så finns det inte så mycket att välja på den här punkten och alltså 

spelar det inte så stor roll var man bor, så länge det är i en villa. Hon påpekar dock att ska man 

bo i ett villaområde en bit utanför stan så är kommunikationerna väldigt viktiga.47

För att sammanfatta de egenskaper som gör ett område attraktivt så har jag här gått igenom de 

aspekter som mina informanter själva tog upp när jag frågade just vilka dessa var. De har varit 

eniga på nästan alla dessa aspekter men de har, som jag visat ovan, spelat in på väldigt olika 

sätt. Många har tyckt att ett lugnt område är viktigt, men på vilket sätt detta lugn ter sig och 

varför det är viktigt skiljer sig. 

De aspekter som varit de mest intressanta var: Barnvänligt, Lugnt, Tryggt, Tilltalande miljö 

och Centralt.
44Http://kartor.eniro.se   29.04.09
45Http://www.ostgotatrafiken.se   29.04.09
46Intervju med Reine.
47Intervju med Siv.
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För att få hela bilden av vad som gör att ett område uppfattas som bättre eller sämre än ett 

annat måste jag givetvis gå igenom de negativa aspekterna av ett område som uppfattas som 

icke attraktivt och detta har skett på precis samma sätt som ovan. Jag har frågat informanterna 

om de kan beskriva ett område i Norrköping där de själva inte skulle kunna tänka sig bo och 

sedan utveckla varför just det eller de områdena inte är tilltalande. 

Det som slog mig först när jag gick igenom detta material var att det här skiljer sig mycket 

mer än det gjorde på de områden som ansågs vara attraktiva. Där fanns det några få områden 

som de flesta vara ganska ense om att det var ett attraktivt område att bo i medan det i denna 

del var mycket mer spritt och en del till och med gick helt emot varandra.

Det negativa

Utlänningar/kriminalitet

Två  skilda  ämnen  som ofta  placeras  tillsammans  är  invandrartäthet  och  kriminalitet  i  ett 

område.  Jag strävade efter  att skilja på dessa när jag gjorde denna undersökning eftersom 

dessa två ämnen ofta kombineras med väldigt olyckliga resultat.

Jessica Johansson menar att om man använder sig av begreppen invandrare och till exempel 

kriminalitet i samma sammanhang om och om igen så kommer man att börja relatera de två 

till  varandra  vilket  kan  ha  det  tråkiga  resultatet  att  man  börjar  se  alla  invandrare  som 

kriminella, inte bara de som faktiskt är kriminellt belastade.48

Av detta skäl försökte jag få mina informanter att besvara mina frågor med hänseende till 

antingen det ena eller det andra men jag upptäckte väldigt snabbt att detta var något som var 

väldigt svårt att skilja åt och när jag transkriberade mina intervjuer gick dessa två begrepp 

ständigt ihop så jag valde att ändå behålla denna kategori som den är.

Vid denna del känner jag det relevant att upprepa att alla mina informanter kan uppfattas vara 

av svenskt ursprung vilket mycket väl kan färga deras uppfattning kring ämnet.

När jag ber Alva beskriva ett  område  hon absolut  inte  skulle  kunna tänka dig bo i  så är 

Hageby ett av de områden som genast dyker upp.

48Jessica Johansson, Göteborgs betongförort nummer ett! (Göteborg, 2007), sid. 44.
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Det bor mycket utländska.. det bor mycket alltså kriminella där och så49

Hon börjar med att förklara att det bor mycket utlänningar där. Sedan tar hon en paus och 

utvecklar att det hon menar är att det bor mycket kriminella där. Hon förklarar att det sker 

mycket brott i området och att det främst är personerna från det egna området som utför dessa 

dåd.50

I det här citatet är det ganska uppenbart att informanten inte drar någon skiljelinje mellan 

invandrare och kriminella, åtminstone inte i det här sammanhanget.

Elin  är  en  av  de  informanterna  som inte  nämner  något  om  utlänningar  i  samband  med 

kriminalitet utan menar snarare att det som kan göra ett område icke attraktivt är om det finns 

närhet  till  högstadieskola  eftersom det  betyder  att  det  kommer finnas mycket  ungdomar  i 

området och detta betyder att det kommer bli en ökad kriminalitet, framför allt skadegörelse. 

Hon inser att man inte direkt kan göra något åt att det ligger en skola mitt i området och att 

det  kan  vara  bra  för  barnen  att  ha  nära  till  skolan  men  att  den  koncentrerade  mängden 

ungdomar i just den åldern kan ha en direkt negativ påverkan på bostadsområdet.51

Erik är den av mina informanter som återkommer mest till de negativa påverkan som olika 

former av kriminalitet,  som inbrott,  våldsbrott och skadegörelse kan ha. Han beskriver sin 

egen  uppväxt  i  Bryngelstorp  som  väldigt  lugn,  helt  utan  våld  eller  annan  kontakt  med 

kriminella element. Det första han påpekar om sin flytt därifrån var våldet.

Jag – Hur var det att bo i Eskilstuna jämfört med Bryngelstorp?

Erik  -  Lite  mer  våldsam  stad  onekligen.  Då  var  det  rätt  mycket  såhär  vandalisering, 
brottslighet och tjafs men annars var det trevligt.52

Han menar att Bryngelstorp var ett så litet samhälle så det fanns inte så stor anledning för folk 

att  komma dit  och  begå  brott.  I  Eskilstuna  var  det  annorlunda  och  han  förklarar  att  han 

hamnade i vad han kallar ett ”kinesgetto”. Han beskriver området som vara beläget på ”fel 

sida om järnvägsspåren” och syftar på att det var den mindre attraktiva delen av stan. Han 

påstår att eftersom det bodde mycket koreaner i hans område påverkade det stämningen där 

49Intervju med Alva.
50Ibid.
51Intervju med Elin.
52Intervju med Erik.
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och gav det en viss stämpel som var väldigt påtaglig. När han sedan flyttade till ett område 

med mer blandade människor var det en väldigt stor skillnad.

Även  när  jag  ber  honom beskriva  Haga,  området  han  bor  i  nu,  så  är  det  de  kriminella 

elementen som kommer upp först.

Haga är relativt lugnt men det sker en viss form av liksom vandalisering. Man krossar rutor 
på  bilar.  Ibland  krockar..  händer  rätt  ofta.  Ingen  kan  högerregeln  på  den  gatan. 
Förhållandevis lugnt men.. det är ju om man ska generalisera liksom den grupp som bor där 
så är det mest ungdomar och inte kanske värdens mest skötsamma ungdomar liksom.53

Han menar, liksom Elin, att den stora tillgången till ungdomar är det som orsakar den större 

delen av vandaliseringen och det  övriga stöket  som färgat  området.  Till  detta  bör kanske 

tilläggas att det finns både högstadie- och gymnasieskola mitt i området vilket garanterar en 

stadig ström med ungdomar under större delen av dagen.

När  han  tar  upp  Hageby  ber  jag  honom att  beskriva  det  närmare.  Då  är  det  fortfarande 

kriminaliteten som kommer upp som det som främst karaktäriserar området. Han menar att 

man kan läsa i tidningen att det hänt ett våldsbrott någonstans och den första tanken man får 

innan man läst klart artikeln är att det är något som hänt i Hageby. Vidare förklarar han att det 

är olyckligt att det ska vara så just i ett område som är överrepresenterat av invandrare, men 

det är helt enkelt så det är. Och detta gäller inte bara Hageby utan även Marielund, beskriver 

han, har detta segregeringsproblem och här ser problematiken ut på samma sätt. Jag frågar 

Erik om han skulle kunna tänka sig bo där och han förklarar att:

Man vill ju inte bo bredvid en granne som misshandlar sin fru varje dag då mår man ju 
psykiskt dåligt själv.54

Nebba var den enda av mina informanter som beskrev det område han växte upp i som ett 

dåligt  område  för  barn  att  växa  upp  i  och  detta  skyller  han  till  stor  del  på  den  dåliga 

stämningen som råder i området. Det var mycket bråk och ”hyss”, framför allt i områdets 

centrum som var en plats som han medvetet höll sig undan ifrån. Det var även där som de 

flesta ungdomar i hans ålder hängde, vilket vidare bekräftar att det finns en stark uppfattning 

att där det finns mycket ungdomar är det väldigt stökigt. Även på den fritidsgård som fanns i 

området var det väldigt bråkigt och trots att många av mina andra informanter sett tillgången 

53Intervju med Erik.
54Ibid.
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till en fritidsgård som väldigt positiv i ett område menar Nebba att det var bättre att hålla sig 

därifrån.

Nebba förklarar att det gick till den grad att familjen valde att lämna området just på grund av 

alla bråk och allt stök som de ständigt bemöttes av, framför allt då Nebba hade en yngre bror 

som just skulle exponeras för den världen.55

När jag frågar Nina om området hon växte upp i är hon väldigt snabb att påpeka att det var ett 

helsvenskt område och att detta var något som gav en känsla av trygghet. När hon flyttade in 

till  stan mötte hon helt andra människor, och här börjar kriminalitet och invandrarskap att 

smälta ihop. Hon förklarar att hon saknade tryggheten i sitt gamla område där man kunde gå 

ut och känna sig säker på kvällarna eller lämna cykeln framme och veta att den inte skulle bli 

vandaliserad.

När jag ber henne beskriva ett område hon inte skulle vilja bo i så är det främst invandrartäta 

förorter  som är  avskräckande.  Och  återigen  så  är  uppfattningen  om ett  samband  mellan 

invandrare och kriminalitet påtagligt:

Det skulle nog va ett ställe där jag skulle vara rädd, eller rädd, mer försiktig om vi säger så, 
om jag är ute på kvällar eller, ja om egendom eller så. Jag personligen skulle nog inte välja 
att bo i ett område som har väldigt hög invandrartäthet eller kriminella människor.56

Hon förklarar att hon haft en del erfarenhet av områden med hög invandrartäthet då hennes 

kompisar bott i sådana områden och det hon fått se när hon varit där har varit avskräckande 

för henne. Ett område där de flesta går på socialbidrag får en viss typ av mentalitet och en 

tydlig  stämpel  som olämpligt  område,  förklarar  hon.  Det  finns  också ett  samband mellan 

arbetslöshet  och  drogmissbruk/alkoholism,  något  som  hon  anser  gör  ett  område  väldigt 

osäkert.  Hon berättar  att  hennes  vänner  har  förklarat  att  de  ibland  kommer  hem och  ser 

knarkare som ligger utslagna i trapphuset och liknande händelser på regelbunden basis.

En annan aspekt som hon tar upp är det egna utanförskapet. Med det menas att hon själv 

skulle  känna  sig  som  en  främling  om  hon  bodde  i  ett  område  som  dominerades  av 

utlänningar.57

Just att man ska kunna känna en samhörighet med de andra som bor i området är något som 

visat  sig  väldigt  viktigt  i  tidigare  forskning  men  som endast  Nina,  av  mina  informanter, 

nämner. I Blidmos undersökning framgår det att hennes informanter finner det väldigt viktigt 

55Intervju med Nebba.
56Intervju med Nina.
57Ibid.
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att man kan få en bra kontakt med de andra som bor i området. Detta stämmer väldigt bra in 

på Ninas beskrivning av utanförskap i vissa områden, helt enkelt för att det finns en brist på 

känslan av tillhörighet.58

Reine  beskriver  också  Hageby  som ett  väldigt  stökigt  område  och  förklarar  att  han  har 

bekanta som bor ”där ute” och själva blivit drabbade med bland annat försök till inbrott. När 

jag ber honom förklara mer  om folket  som bor där menar  han dock att  det  är en väldigt 

blandad befolkning mellan både unga och gamla, svenskar och utlänningar.59

Siv ger en annan sida av det när hon beskriver det område som hon växte upp i vilket tidigare 

pekades ut av Erik som ett av de mer problematiska områdena i stan, på grund av sin höga 

kriminalitet  och invandrartäthet,  nämligen  Marielund.  Hon menar  att  området  kanske inte 

förtjänar fullt det dåliga ryktet som det har men påpekar ändå att det nog har blivit lite värre 

än det var när hon bodde där. Hon menar att sen de tagit in fler invandrare i området så har 

vandaliseringen gått till den grad att området nu börjar se mer och mer förfallet ut. Så var det 

inte på hennes tid.

Sen förklarar hon att det som för henne stämplar ett område som obeboeligt  allra mest är 

kriminaliteten. I ett område som Hageby sker det helt enkelt fler brott och hon drar upp ett 

mord som uppmärksammats där ute ganska nyligen där en man i 55-års åldern högs ner med 

kniv utanför en kiosk.60 Utöver det så menar hon att man hör om bråk och misshandelsfall där 

jämt och ständigt.61

Det är lätt att ropa fördomar när man hör informanterna göra dessa beskrivningar men en 

snabb sökning på NT eller Folkbladets hemsida på de artiklar som har publicerats där visar 

ganska  snabbt  att  Hageby  är  ett  område  som är  väldigt  överrepresenterat  när  det  gäller 

våldsbrott  och inbrott.  Men detta  för vidare över till  nästa aspekt som ger ett  område sin 

negativa  stämpel  och det  är  just  fördomar.  Här  kan argumenteras  att  en  del  av det  mina 

informanter beskriver på andra områden i detta arbete är just fördomar, men det jag tar upp i 

denna  sektion  är  de  fördomar  som de  själva  förklarat  att  de  har.  Huruvida  det  andra  är 

fördomar eller inte är en helt annan historia.

58Clara  Blidmo,  Man kallar  det  kranspårsarkitektur, i  Clara  Blidmo,  m.fl.,  Att  bo  i  välfärdsstaten  Sverige 
(Linköping, 2007), sid. 30.
59Intervju med Reine.
60Http://nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5041553   29-04-09
61Intervju med Siv.
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Fördomar
Alva menar att hon har väldigt mycket förutfattade meningar om just området Hageby. Hon 

förklarar  att  det  spelar  ingen  roll  vad  man  ser  och  hör  för  positiva  saker  om  området, 

fördomarna finns ändå där och säger en helt annan sak. Hon menar att mycket av hennes 

uppfattning om just invandrarfrågan och den kriminella delen av Hageby är helt och hållet 

baserat på hennes åsikter om det området och kanske inte nödvändigtvis är en bra beskrivning 

av hur det faktiskt är.

Där har man ändå rustat upp väldigt fräscht men det är väl ändå som samma sak att man 
tänker likadant om Hageby, att det är mycket kriminalitet och utländska och det är som sin 
egna små förorter liksom.62

En förklaring till detta menar hon är media som är en outtömlig källa till negativ information 

om området. Nästan dagligen kan man läsa om något otrevligt som hänt i Hageby och hon 

erkänner att hon till och med söker sig till den informationen lite extra och detta tror hon är en 

viktig påverkan på hennes attityd till området som helhet. Hon säger att hon är fullt medveten 

om att hon inte varit i området tillräckligt mycket för att kunna ge en egen beskrivning av 

området, fri från fördomar, utan hur hon än vrider och vänder på det så är det rykten från 

kompisar och artiklar i tidningarna som främst har färgat hennes uppfattning.63

Erik tar upp hur han själv varit utsatt för fördomar om det område han bodde i när han växte 

upp.  Han beskriver  det  själv  som ett  lyxigare,  överklass  område  och  menar  att  om man 

berättade för någon att man var därifrån så möttes man alltid av samma sak:

Det är liksom såhär.. får man reda på det så ”Ja, men jag bor i Bryngelstorp”, ”Jaha, du är 
en sån”.64

Han beskriver även hur han tror att de som bor i de tråkigare delarna av Norrköping hanterar 

just detta, att ständigt mötas av samma attityder. Han menar att om man jämt får höra, av 

utomstående bland annat men främst i media, att man bor i ett getto kommer man ju förr eller 

senare börja bete sig som att man bor i ett getto. Och på precis detta sätt skulle han själv vilja 

beskriva området, Hageby. Som Norrköpings getto.

62Intervju med Alva.
63Ibid.
64Intervju med Erik.
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Jessica Johansson menar att det finns en risk att om media hegemoniserar sådana områden så 

finns  det  en  påtaglig  risk att  samhället  i  stort  börjar  göra det,  något  som bara  förstärker 

stämpeln på området som ett problemområde.65

Samtidigt så pågår det ständigt en intern stigmatiseringsprocess i de flesta bostadsområden, 

vare  sig  de  kan  betraktas  som  attraktiva  eller  inte.  Roger  Andersson,  och  även  Ulrika 

Andersson i sitt arbete66,  menar att om man bor i ett område som betraktas som negativt och 

man själv delar denna uppfattning bidrar man själv till att bygga på det stigma det ger att bo 

där, och detsamma gäller om man bor i ett finare område, precis som Erik upplevde. Om man 

bor i ett fint område och själv anser att man bor i ett fint område så bygger detta på det stigma 

man får av att bo där och de fördomar som folk utifrån kommer ha om de som bor där.67

Erik tror också att om ett område har ett visst rykte kan det locka till sig personer som kanske 

inte är fullt så önskvärda. Det blir en ond cirkel där ett brott leder till en mediarapportering 

som leder till att fler personer i området inspireras till att göra liknande brott eller att man 

lockar till sig personer som inte känner sig avskräckta av den typen av kriminalitet och på så 

sätt ökar det med fler medierapporteringar.

Sen är  det liksom..  ifall  man säger  det i  media ”Här är  ett  getto” och sen skriver  man 
”Hassan Mahalla gjorde det här det här och det här” då ser de som flyttar till Norrköping 
”Ah, där bor mest liksinnade”68

Detta passar bra ihop med Eva Anderssons teorier som Clara Blidmo utvecklar i uppsatsen 

Att bo i välfärdsstaten Sverige.  Här tar hon upp Eva Anderssons teorier om hur segregation 

uppstår i en stadsdel och menar att ett av de viktigaste skälen är att personer själva väljer att 

flytta till områden som passar med deras livsstil, något hon kallar den sociala valhypotesen. 

Det skulle kunna betyda att personer som kommit ut ur fängelset och är på väg att återuppta 

sin kriminella bana eventuellt skulle söka sig till de områden där de vet att det finns en viss 

tolerans för denna typ av leverne.69

Nebba har  en annorlunda ståndpunkt.  Han menar  att  visst  finns det  mycket  fördomar om 

Klockartorpet,  området där han växte upp, men det är snarare de som passar in med hans 

erfarenheter än hans uppfattning som påverkats av dem. Han menar att allmänheten har en 
65Jessica Johansson, Göteborgs betongförort nummer ett! (Göteborg, 2007), sid. 41.
66Ulrika Andersson, “Välkommen till min jävla förort...” (Uppsala, 2001), sid. 20.
67Roger Andersson, Segregering, segmentering och socio-ekonomisk polarisering (Uppsala, 1998), sid. 137.
68Intervju med Erik.
69Eva Andersson (2001), hänvisad till av Clara Blidmo,  Man kallar det kranspårsarkitektur,  i Clara Blidmo, 
m.fl., Att bo i välfärdsstaten Sverige (Linköping, 2007), sid. 25.
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uppfattning om att  Klockartorpet  skulle vara bråkigt  och otryggt,  vilket  är  precis  hur han 

upplevde det när han bodde där.70

Nina förklarar direkt, när jag ber henne att beskriva ett område i Norrköping som hon gärna 

inte skulle vilja bo i, att hon inte kan ge en objektiv bild av området hon syftar på utan att det 

kommer vara väldigt färgat av hennes egna fördomar. Hon menar att hon fått en uppfattning 

av Hageby främst baserat på andras historier om det i och med att hon haft vänner som bott 

där ute. Även om hon varit i området flera gånger så förklarar hon att de besöken inte ger en 

rättvis bild av hur det är att bo där. Hon menar dock att media sannolikt har en väldigt liten 

del i det som påverkat hennes uppfattning. Hon förklarar att media inte har fokuserat just på 

det området utan snarare talar om den problematik som finns i sådana områden som en större 

helhet och därför har inte media färgat just hennes fördomar om det specifika området. Med 

detta i åtanke beskriver hon ändå Hageby på ungefär samma sätt som de andra informanterna, 

att det är hög kriminalitet, alkoholism och invandrartäthet.71

Reine säger precis tvärtom och menar att media har fokuserat väldigt starkt på när det hänt 

något negativt just i Hageby. Man har antingen rapporterat om de problem som sker, våld och 

vandalisering, eller så har man rapporterat om de aktioner man gör för att motverka de här 

problemen. Oavsett vad som målar man upp en bild av att det är ett väldigt problematiskt 

område och utelämnar mycket av vad som skulle kunna uppfattas som positivt i området.72

Enligt  en  undersökning  av  Jessica  Johansson,  Göteborgs  betongförort  nummer  ett!,  som 

främst  granskar  hur  media  uppfattar  bilden  av  Göteborgsförorten  Angered,  så  har  det 

framkommit att media oftare uttrycker bostadsort när en förövare från en invandrartät förort 

begått ett brott än när en från ett icke invandrartätt område område gör det. Detta återspeglas i 

Reines beskrivning av hur man lagt fokus på bostadsorten när det händer något negativt i 

Hageby, då han menar att man fokuserar mycket på just bostadsorten i dessa frågor.73

Som  jag  skrivit  tidigare  så  menar  Siv  att  den  uppfattning  som  många  har  av  hennes 

uppväxtområde inte passar in med den bild hon själv bär med sig från när hon var yngre. Hon 

erkänner att en del av detta kan bero på att området faktiskt har förändrats men en stor del 

menar hon också beror på att  området  ser ut som ett  typiskt  problemområde med mycket 

betong  och  tråkiga  hus.  Det  ger  en  uppfattning  om  att  det  bara  bor  invandrare  och 

socialplacerade familjer i området, något som förknippas med kriminalitet och andra problem.

70Intervju med Nebba.
71Intervju med Nina.
72Intervju med Reine.
73Jessica Johansson, Göteborgs betongförort nummer ett! (Göteborg, 2007), sid. 30.

2



Detta passar väl in med vad Mats Wingborg fann i sin undersökning, Bilden av förorten, som 

fokuserar  på hur  personer  som bor  i  förorterna  och har  personliga  band till  dessa ser  på 

medias rapporteringar om deras bostadsområden.  Här visade det sig ganska tydligt  att  det 

fanns en majoritet som menar att medias rapportering är felaktig. Detta hjälper då till att måla 

upp en bild för de utomstående som inte stämmer överens med den som de som har egen 

erfarenhet av området har, precis som Siv känner för Marielund.74

Siv är den enda av mina informanter som erkänner att de fördomar hon har om ett område är 

väldigt  viktiga  när  hon väljer  den  stadsdel  som hon ska  bo  i.  Detta  gäller  inte  bara  för 

områden hon inte vill bo i utan även för områden som hon har en bra uppfattning om. Om ett 

område som hon inte haft någon direkt egen erfarenhet av fortfarande har ett gott rykte så blir 

det ett attraktivt område i hennes ögon. 75

Hos mina informanter så finns det en blandad uppfattning om medias påverkan på hur man ser 

ett område och huruvida denna rapportering är negativ eller inte. En del av mina informanter 

menar att media inte bidrar alls och andra menar att deras roll i allra högsta grad hjälper till att 

färga området som ett icke attraktivt bostadsområde.

I Wingborgs undersökning väger det klart över till det negativa hållet där mer än 85% av de 

tillfrågade menar att media målar upp en negativ bild av förorten.76 Vad man bör ha i åtanke 

här är att Wingborgs arbete var av ett mer kvantitativt slag och han använde sig av ett mycket 

större urval av informanter. Hade jag haft fler hade kanske denna fördelning visat sig även 

här.  En  annan  viktig  skillnad  som  påverkar  det  här  resultatet  är  att  de  flesta  av  mina 

informanter inte själva bor i förorter och de flesta av Wingborgs gjorde det. Detta kan mycket 

väl påverka hur man läser och tolkar medias rapporteringar.

Detta bekräftas även av Jessica Johanssons undersökning där hon klart och tydligt såg att det 

fanns en uppfattning bland de boende i förorten att media framställde deras förort negativt.77

Tråkig miljö
Den  sista  aspekten  av  vad  som  gör  ett  område  icke  attraktivt  att  bo  i  som  jag  lyckats 

identifiera i mitt material från intervjuerna är den tråkiga miljön. Den tråkiga miljön som finns 

i många av de områden som mina informanter beskriver är ett av de främsta problem som de 

74Mats Wingborg, Bilden av förorten (Stockholm, 2005), sid. 15
75Intervju med Siv.
76Mats Wingborg, Bilden av förorten (Stockholm, 2005), sid. 9
77Jessica Johansson, Göteborgs betongförort nummer ett! (Göteborg, 2007), sid. 33.
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tar upp med just dessa områden. Med tråkig miljö så syftar jag inte på någon specifik miljö 

utan vilken som helst  som individen kan uppleva som tråkig beroende på egen smak och 

tycke.

Alva beskriver Hageby som helt enkelt tråkigt: 

Jag tycker det är ganska tråkigt. Det är så variera.. alltså alla hus är i princip likadana. Det 
är ju liksom inget hus som har sin egen charm så det är som sagt ganska tråkigt.78

När  vi  fortsätter  att  diskutera  områden  som hon  inte  skulle  vilja  bo  i  kommer  vi  in  på 

Ringdansen,  eller  Navestad som Alva väljer  att  kalla  området.  Navestad var  namnet  som 

området  hade innan man för ett  antal  år sedan valde att  göra en full  upprustning av hela 

området och då också bytte namn till Ringdansen. Alva menar att här är det jättetrevligt att 

man har rustat upp området för att innan var det precis som Hageby, grått och tråkigt.79

Denna tråkiga miljö är inte bara avskräckande på dem som betraktar den utifrån utan kan 

också ha en direkt negativ påverkan på dem som bor där. Ericsson, Molina och Ristilammi 

menar  i  sitt  arbete  om  hur  förorten  framställs  i  media  att  den  anonymitet  som  finns  i 

arkitekturen i dessa områden kan speglas i dem som bor där, när det ses ur en utomstående 

betraktares ögon. Betraktaren kopplar samman områdets anonyma arkitektur med de anonyma 

främlingar som bor där.

Den annorlunda andre och den omänskliga arkitekturen får tillsammans representera det 
anonyma och det okända80

Karl-Olov Arnstberg håller med och menar att samhället  ofta har den inställningen att om 

man väljer att bo i ett av dessa väldigt tråkiga områden så måste man antingen ha en väldigt 

stark karaktär eller helt enkelt inget annat val. Han menar när någon som bor i detta område 

nämner det för någon utomstående så blir den negativa stigmatiseringen genast påtaglig.81

Elin menar att hon själv inte gillar områden som har den typiska miljonprogramsstilen. När 

jag ber henne beskriva några av de områden som vi har diskuterat säger hon att det helt enkelt 

är ”miljonprogramsvarning” på dem och detta förklarar hon betyder att det är ofräscha hus 
78Intervju med Alva.
79Ibid.
80Urban Ericsson, m.fl., Miljonprogram och media (Stockholm, 2002), sid. 99.
81Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2000), sid. 85.
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och väldigt opersonligt.  Elin menar att många av de här mindre trevliga områdena har en 

känsla av förfall  men att  de annars kanske hade kunnat vara trevliga.  Ett  exempel  på det 

menar hon är Ektorp som i övrigt hade kunnat vara ett attraktivt bostadsområde men som nu 

bara känns otrevligt. En annan nackdel hon drar upp med just dessa bostadsområden är att 

husen ofta ligger väldigt tätt inpå varandra vilket gör att det blir väldigt mörkt och ”murrigt” 

mellan dem. Hon säger att hon hellre vill ha det ljust och luftigt.82

Erik tycker liksom Elin att det som främst ger ett område stämpeln av att vara grått och tråkigt 

är ett allmänt förfall. Han säger att just Haga där han bor är precis så. Där följer ingen upp de 

problem som sker och man korrigerar inte vandalismen vilket gör att området stadigt förfaller 

mer och mer.  I ett område med mycket  ungdomar menar han att detta är en väldigt dålig 

kombination eftersom vandalismen är ett väldigt stort problem där.83

Nebba menar att det är främst områden med det han beskriver som miljonprogramsstilen som 

är de områden som är minst  trevliga att  se. De är helt  enkelt  tråkiga i  sitt  utförande.  Det 

område som han beskriver som ett sådant typiskt område skiljer sig dock en hel del från det 

som  till  exempel  Elin  beskrev  som  miljonprogramsområden.  Elin  beskriver  ett  område 

dominerat  av stora höghus av betong som står tätt  inpå varandra. Nebba syftar  snarare på 

Klockartorpet  som  domineras  av,  som  han  säger,  massproducerade  radhus.  Det  som  är 

detsamma mellan de olika beskrivningarna är helt enkelt att det inte finns någon personlighet i 

husen, allt ser precis likadant ut. Nebba menar att detta är ett problem som lätt kan uppstå när 

alla hus i ett område byggs under ungefär samma tidsperiod och menar att han hellre skulle bo 

i ett område med bättre spridning på detta, där det finns både moderna och gamla hus. Då blir 

det inte heller lika viktigt huruvida det är radhus eller höghus.84

Reine  menar  att  det  är  främst  känslan av att  det  bara är  asfalt  överallt  som ger  en dålig 

stämpel på ett område rent estetiskt. Man kan tänka sig att hans uppväxt i Vilbergen som har 

väldigt mycket stora gröna ytor kan spela en stor roll här. Han förklarar att i många av de 

områden som känns väldigt tråkiga att besöka så är innergårdarna ofta helt överasfalterade 

med någon enstaka lekplats och resten parkering.85

Siv har som tidigare nämnt förklarat att det är främst betonghusen som gett hennes gamla 

uppväxtområde  Marielund  sitt  dåliga  rykte  eftersom  det  ser  ut  som  ett  typiskt 

låginkomstområde och hennes beskrivning passar in väldigt bra på Elins beskrivning av ett 

miljonprogramsområde: 
82Intervju med Elin.
83Intervju med Erik.
84Intervju med Nebba.
85Intervju med Reine.
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Utifrån ser det  ju verkligen ut som..  du ser ju bara gråa hus som står  i  som en betong 
klump.86

Det finns de som menar att detta problem med tråkiga betongblock till bostadsområden hade 

kunnat undvikas redan från första början om man hade lyssnat mer på vad folket själva ville 

ha. I Bodil Bryntessons bok Bostadsmarknaden har hon tittat extra noga på bostadssituationen 

i Stockholm. Hon menar att de miljonprogramsområden som upprättats runt Stockholm, redan 

när de byggdes, inte följde de rekommendationer som allmänheten hade efter hur de ville att 

ett  bostadsområde  skulle  se  ut  utan  snarare  efter  färdiguträknade  kalkyler  för  hur  dessa 

områden skulle se ut. Detta skulle kunna vara ett skäl till att många av dessa områden har en 

så liknande utformning.87

Så för att sammanfatta lite kort så är det Utlänningar/kriminalitet, Fördomar och Tråkig miljö 

som främst gör ett område icke attraktivt att bo i.

Precis som i den tidigare sektionen av arbetet där jag beskrev de olika aspekter som gjorde ett 

område  attraktivt  finns  det  både  likheter  och  skillnader  mellan  mina  informanters 

beskrivningar. De är alla eniga om att dessa tre områden, Utlänningar/kriminalitet, Fördomar 

och Tråkig miljö, är de som bidrar till att skapa den negativa stämpeln, men hur dessa spelar 

in kan te sig på väldigt olika sätt.

Upprustning
En sista sak som jag diskuterade med mina informanter var hur en upprustning av området 

skulle  kunna  påverka  det  antingen  mer  till  det  positiva  eller  till  det  negativa  ur  deras 

synvinkel. Många av de områden som har diskuterats både på den positiva och den negativa 

sidan har nyligen, eller genomgår i skrivande stund diverse upprustningar av området så det är 

något som de flesta som bor i Norrköping är medvetna om och stöter på i sin vardag.

När jag diskuterade upprustning med Alva så var det direkt Ringdansen som vi kom in på. 

Här menar dock Alva att trots att området blivit väldigt mycket trevligare att se på sen det 

rustades upp från att ha varit Navestad så drar hon sig fortfarande för att besöka det och hon 

skulle absolut inte kunna tänka sig att bo där. Trots att husen har fått en helt annan karaktär 

86Intervju med Siv.
87Bodil Bryntesson, Bostadsmarknaden (Stockholm, 2001), sid. 45.
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och hon nu beskriver dem som ”fräscha” menar hon att detta inte hjälper för att ta bort den 

stämpel som området har. Det är, som hon säger, ”fortfarande en förort”.88

Elin  är  inte  riktigt  av  samma  åsikt.  Hon  tar  som exempel  de  upprustningar  som skett  i 

Hageby. Hon förklarar att hon blev positivt överraskad när hon besökte området för ett tag 

sedan och  såg hur  trevligt  det  hade blivit.  Detta  påverkade  starkt  hennes  uppfattning  om 

området. Hon har fortfarande en viss tvekan till huruvida hon skulle kunna tänka sig att bo där 

själv men hon menar att det är väldigt stor skillnad på hur hon såg på området innan och hur 

hon ser på det nu.89

Erik är mycket bestämd i sin uppfattning att ett område definitivt kan göras mer attraktivt om 

man bara rustar upp det, bara man rustar upp det rätt. Han säger att det område han bor i 

skulle kunna göras riktigt  attraktivt  om man bara hade pengarna att  lägga på det.  När jag 

frågar honom om det skulle kunna fungera även på de mer negativt stämplade områdena i 

Norrköping så svarar han:

Om man rustar upp allting så är det klart att folk säger ”Ja, men det där var ju fint ändå, 
liksom, dit kan man ju flytta”. Man kan ju anlägga parker. Man kan anordna mer jippon där 
så folk kommer dit och ser ”Oh, shit! Här var det ju nice!”90

Han menar att om ett område bara blir mer estetiskt tilltalande så kommer det locka mer folk, 

oavsett hur området var innan. En annan förändring man kan göra när man ändå rustar upp det 

för  att  förändra  området  är  att  göra  om hyresrätter  till  köpesrätter.  Detta  skulle  markant 

förändra ett områdes rykte, menar han.91

När jag tar upp frågan om upprustning med Reine börjar han diskutera fördelarna med att man 

i skrivande stund håller på att bygga ut Hageby Centrum vilket ska bli ett stort köpcentrum. 

Han tror att om man kan locka intressanta företag och butiker att etablera sig i Hageby så 

kommer  man  att  kunna  locka  ett  annat  klientel  än  de  som bor  där  nu.  Bara  att  ha  mer 

människor i rörelse i området som besöker butikerna skulle kunna ge en mer positiv stämpel 

på området.92

Jane Jacobs håller med på denna punkt. Att dela upp handeln i en stad i flera områden är 

bättre  än  att  fokusera  den helt  i  centrum eller  utanför  som blir  vanligare  och  vanligare  i 

88Intervju med Alva.
89Intervju med Elin.
90Intervju med Erik.
91Ibid.
92Intervju med Reine.
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Norrköping. Genom att lägga attraktiva butiker i Hageby Centrum kommer man kunna skapa 

en miljö som bättre bäddar för säkerhet och minskad kriminalitet.93

Nina menar att det mycket väl skulle kunna göra en skillnad att rusta upp ett område för att 

göra det mer attraktivt men hon menar att det inte har direkt med området att göra.

Genom  att  höja  standarden  lite  och  göra  trevliga  områden  så  lockar  man  även  andra 
boende, inte bara att folk bor där för att det är billigt och att man kan klara av att betala 
hyran utan att man skulle bo där för att det är fina hus och fina områden och sådär, det 
skulle jag nog tro för att få in mer variation på människor.94

Vidare förklarar Nina att ett område som är nyrenoverat kommer antagligen att ha lite högre 

hyra och detta kommer föra med sig ett mer attraktivt klientel. Hon menar att de områden som 

folk bor i bara för att de är billiga är de områden som blir stämplade som oattraktiva.

Detta typ av tänk fungerar dock inte i det långa loppet om man ska se på staden som helhet. 

Jane Jacobs menar att även om området i sig kanske skulle kunna locka till sig en annan typ 

av människor som skulle kunna göra det mer attraktivt så flyttar man bara problemet till ett 

annat område som i så fall blir det billiga området dit man flyttar när man inte har något annat 

alternativ och samma onda cirkel börjar där istället.95

Eller som 1800-tals författaren Honoré de Balzac uttryckte sin åsikt om den typen av lösning 

på problemen i storstadsområden, att man helt enkelt skulle göra dessa områden så fina och så 

dyra att endast fint folk kunde flytta in där.96 

När jag frågar Nina om hon skulle kunna tänka sig att bo i Ringdansen, som genomgått en 

liknande förändring relativt nyligen svarar hon dock bestämt nej med motiveringen att även 

om det går i rätt riktning i det området så har man inte nått riktigt hela vägen än.97

Jane Jacobs är av en annan uppfattning här. Hon menar att trots att det är vanligt att man 

väljer att rusta upp eller försköna ett område för att råda bot på dess dåliga anseende är det 

sällan som det ger det resultat man förväntar sig. De sociala problemen återstår. Den enda 

direkta skillnaden man får är att området utifrån inte ser lika socialt nedgånget ut som det 

gjorde innan. Eftersom dessa beslut i stort sätt alltid fattas av personer som betraktar dessa 

93Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Göteborg, 1961), sid. 204.
94Intervju med Nina.
95Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 1961), sid. 94.
96Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2000), sid. 15
97Intervju med Nina.
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områden utifrån så är det lätt att se hur man kan nöja sig med detta och sen lämna problemet 

kvar som det är, utan att ha gjort någon direkt förändring.98

Ericsson, Molina och Ristilammi menar att det finns en fara med denna typ av mentalitet, där 

man oftare går in i ett område med syfte att korrigera fel för att göra det mer attraktivt än att 

man framhäver det positiva i området för att locka människor. Om fokus hela tiden ligger på 

att området behöver rättas till så är det ständigt problemen med dessa områden som kommer 

hamna i fokus i andra sammanhang, till  exempel  media,  vilket kan ha en kedjeeffekt ut i 

samhället och ge området ett väldigt dåligt rykte.99

Avslutning
Det som varit återkommande i alla de aspeker av både positivt och negativt som jag tagit upp 

här är att det finns en återkommande uppfattning om något men hur man tar sig an denna 

uppfattning skiljer sig ofta markant från person till person. Vad jag menar med detta är att en 

sådan sak som att en av de viktigare aspekterna som gör ett bostadsområde attraktivt är att det 

är barnvänligt. Vad barnvänligt innebär kan dock skilja sig väldigt.

Sannolikt skulle de flesta av mina informanter hålla med varandra om de hade hört varandras 

argument för vad som gör ett område barnvänligt men trots detta är deras första reaktion på 

min fråga, vad som gör ett område barnvänligt, väldigt olika. Alva menar att ett barnvänligt 

område är ett område med mycket fritidsaktiviteter för barnen, Elin menar att ett barnvänligt 

område har nära till grönområden och natur, Erik och Nebba vill att ett område ska vara säkert 

för att betraktas som barnvänligt, Nina kan inte tänka sig ett barnvänligt område om det inte 

ligger en bra bit utanför centrum, Reine menar att ett barnvänligt område ska ha nära till släkt 

och vänner och Siv vill att ett barnvänligt område ska ha en bra gemenskap bland dem som 

bor på gården.

Man kan argumentera för att alla dessa aspekter tillsammans skapar ett barnvänligt område 

men det är fortfarande intressant att det var just dessa separata delar som mina informanter 

nämnde, inte de andra. Man skulle kunna argumentera för att det finns en graderingsskala för 

vilka kvaliteter man vill ha i, för att fortsätta använda det här exemplet, ett barnvänligt område 

och att dessa olika aspekter helt enkelt hamnar på olika placering på denna skala för olika 

personer.

98Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Göteborg, 1961), sid. 34.
99Urban Ericsson, m.fl., Miljonprogram och media (Stockholm, 2002), sid. 12.
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Erik och Nebba som menar att det som krävs för att ett område ska vara barnvänligt är att det 

är säkert att växa upp i syftar på ett mer grundläggande behov än de andra vilket leder till en 

misstanke att de andra tar för givet att denna säkerhet redan finns inräknad och att det är mer 

ytterliggande aspekter som efterfrågades.

Något som också framgått väldigt tydligt av det material jag här presenterat är att uppväxten 

är på alla sätt grundläggande för att skapa den bild av det område man vill och inte vill bo i, 

framför  allt  det  område man vill  eller  inte vill  att  ens barn ska växa upp i.  På alla mina 

informanter kan man se en röd tråd där vissa återkommande ämnen kan spåras hela vägen 

tillbaka till det första område de växte upp i.

Ett bra exempel på detta är Erik som återkommande under hela min intervju föll tillbaka på 

säkerheten i ett område, oavsett vad som diskuterades. Han växte upp i ett område som han 

beskriver som väldigt säkert,  men flyttade sedan till  ett område med vad han beskriver en 

väldigt hög osäkerhet. Alla områden han beskrivit efter detta har, helt utan min efterfrågan, 

graderats i hur säkra de varit. Det tycks uppenbart att denna första omställning han hade när 

han flyttade från den säkra villa förorten till en mindre attraktiv förort gjorde ett starkt intryck 

på honom och hur han värderar bostadsområden, då och nu.

Detta  dras kanske till  sin spets  av Alva som till  och med väljer  att  flytta  tillbaka till  det 

område hon ursprungligen växte upp i. Att vårt uppväxtområde spelar en väldigt viktig roll är 

tydligt och det bekräftar den teori som Blidmo använder i sitt arbete som jag nämner tidigare 

att  socialisationen man har  i  det  tidiga bostadsområdet  är  väldigt  viktigt  för att  forma de 

preferenser man kommer ha senare i livet.

Detta fenomen skulle kunna förklaras med att informanterna identifierar sig med de platser de 

växte upp på, att de på detta sätt bär med sig de normer och värderingar som är tillhörande för 

detta  bostadsområde,  på  samma  sätt  som  Erik  tycks  bära  med  sig  vikten  av  ett  tryggt 

bostadsområde från sin uppväxt.  När detta  sätts  i  konflikt  med andra bostadsområden där 

dessa kvaliteter inte passar in skulle det kunna skapa en känsla av att man inte passar in och 

en vilja att flytta vidare, eller som i Alvas fall, tillbaka till uppväxtområdet. Richard Jenkins 

menar i  Social Identity att det är i de första åren som vi lägger den viktiga grunden till den 

identitet vi kommer bära med oss resten av livet, vilket återspeglas i detta.100

100Richard Jenkins, Social identity (New York, 2007), sid. 63.
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