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Titel  
Att bo i välfärdsstaden Sverige – en antologi som skildrar olika boendeförhållanden 
 

Sammanfattning 
Antologin syftar till att belysa olika boendeförhållanden i välfärdsstaten Sverige. Utifrån 
aspekter som, Miljonprogramsförorter, unga vuxnas och hemlösas boendesituation har vi belyst 
de olika boendeförhållandena. Vi vill lyfta fram boende som ett livsvillkor och dess betydelse 
för en individs identitetsskapande. För att få en förståelse för detta har vi utgått ifrån en 
kvalitativ forskningsmetod, då vi använt oss av fältobservationer och forskningsintervjuer. Det 
insamlade datamaterialet har vi analyserat utifrån Grundad Teori som är en induktiv 
analysmetod där forskaren utgår förutsättningslöst och inte har en på förhand given teori. 
Denna analys har vi kopplat till teorier om identitetsskapande, socialisation och Bourdieus 
teorier kring habitus och smak. För att få en djupare förståelse av boendesituationen har vi givit 
ett historiskt perspektiv på boende i Sverige. En viktig slutsats i alla fyra bidrag är att ekonomin 
spelar en avgörande roll för individens möjlighet på bostadsmarkanden. Individens tidigare 
erfarenheter präglar hans eller hennes val av boende senare i livet. Den centrala slutsatsen i 
studien är att boende är ett livsvillkor som är viktigt för individens identitetsskapande, då 
boendesituationen är en markör för individens position i samhället.   
 

Nyckelord 
Boende, identitet, livsvillkor, välfärd, miljonprogram, förort, unga vuxna, hemlösa. 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se  
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Förord 
Vi vill tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att utforma denna antologi. Vi riktar även ett 
stort tack till vår handledare Mirjaliisa Lukkarinen Kvist för en god vägledning. 
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Inledning 
 
I dagens samhälle anser vi att boende är mycket mer än ett tak över huvudet. Då vi lever i en 
välfärdsstat kan boende många gånger ses som ett självklart livsvillkor. För många individer kan 
boendet vara en stor del av deras identitet i och med att människors sociala förutsättningar och 
egenskaper tillskrivs av omgivningen utifrån hans eller hennes boende och bostadsort. 
Boendeförhållanden tycker vi är ett relevant och aktuellt ämne eftersom det är ett livsvillkor som 
de flesta kan känna igen sig i. 

Att bo på ett sätt som tillgodoser behov och anspråksnivåer är enligt Jan-Erik Lind och Sven 
Bergenstråhle något som är avgörande för ett värdigt liv. Beroende på vilken livssituation 
människor befinner sig i varierar omständigheterna för hur individen bor. Arbete, ekonomi, 
familjeförhållanden och kultur är exempel på omständigheter som kan styra val av boende. 
Boendet är även ett sätt för individen att uppnå andra värden i livet såsom välbefinnande, sociala 
mål och önskningar. Författarna menar att en individers livssituationer kan variera beroende på 
var individen kommer ifrån, var han eller hon bor och vilken kulturell uppväxtmiljö de har. 
Något annat som påverkar individers livssituationer är; klass, genus, ålder och livsstil.1 Dessa är 
några begrepp som kommer att vara centrala i studien då vi kommer att belysa olika kategorier 
som exempelvis ungdomars och hemlösas boendesituation, samt hur omgivningen upplever olika 
miljonprogramsområden.  

 En god bostadsstandard och bostäder för alla var en del av den socialdemokratiska 
folkhemsutopin i mitten av 1900-talet. En del vill gärna ge sken av att vi lever i denna utopi eller 
åtminstone strävar efter den, men vad händer med dem som inte passar in inom välfärdsstatens 
ramar? Dagens samhälle präglas starkt av resterna som återstår av folkhemsutopin. Då 
föreliggande antologi handlar om Miljonprogrammet, ungas och hemlösas boendesituation, 
belyser vi de grupper som välfärdsamhället skulle förbättra livssituationen för. En fråga som vi 
tycker sammanfattar innehållet i denna antologi är; hur ser boendesituationen ut för dessa 
grupper idag?   

Syfte och frågeställning 

Antologin ska belysa boendeförhållanden utifrån aspekter som miljonprogramsområden, förorter, 
ungdomars boendesituation och hemlöshet. Genom de enskilda uppsatserna vill vi förstå vad 
boendet har för betydelse för identitetsskapandet. Syftet med studien är att belysa olika 
boendeförhållanden i det svenska välfärdssamhället. 
 

 Vilken betydelse har boende för en individs identitetsskapande? 
 

 
1 Jan-Erik Lind & Sven Bergenstråhåle, Boendets betydelser och boendets värderingar (Göteborg, 2004), s. 29.  
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Metod 

Studien baseras på material insamlade genom fältobservationer och kvalitativa intervjuer. I en 
etnografisk studie som denna tar vi som forskare del av den sociala miljö som ska studeras för att 
skapa oss en förståelse för kulturen och dynamiken i fältet.2   

Magnus Öhlander menar att forskaren genom fältobservationer och intervjuer skapar sig 
erfarenheter av verkligheten, det vill säga empiri. Den vardagliga verkligheten blir till empiri då 
forskaren väljer att medvetet studera utvalda sociala sammanhang, som han eller hon finner vara 
av intresse för sin frågeställning. Empiri kan dock inte helt jämföras med en sann 
verklighetsbeskrivning utan är snarare en viss beskrivning av verkligheten som forskaren kommer 
i kontakt med genom en utvald metod. Tillsammans med aktörerna, på det fält som observeras, 
skapas empiri och forskaren utgör en del av sitt eget fältarbete.3

All insamlad data analyseras enligt Barney Glasers och Anselm Strauss metod Grundad teori 
utifrån ett induktivt tillvägagångssätt, vilket innebär att forskaren formulerar teorier utifrån 
datamaterialet.4  

Fältobservationer 
Att observera innebär att forskaren tar till alla sinnen som till exempel syn, smak och hörsel för 
att iaktta ett socialt sammanhang. Genom att vistas på fältet, kommunicera och föra anteckningar 
skapar sig forskaren en förståelse för rutiner om vardagen som inkluderar hans eller hennes fält. 
Observationen kan genomföras på olika deltagande nivåer och fungerar som ett komplement för 
intervjuer. Dessa kan vara bra att komplettera då en forskare inte kan avgöra vad olika människor 
känner, tänker och upplever under en observation. Han eller hon kan däremot få denna 
information genom en intervju.5  

Vi valde att utföra ett mindre antal observationer för att bekanta oss med fälten och på så sätt 
få en inblick i vad som verkar vara intressant att studera. Fältområdena har bestått av både 
offentliga miljöer och slutna miljöer. I Etnography diskuterar Martyn Hammersley och Paul 
Atkinson kring tillträde till offentliga miljöer. De menar att det kan upplevas enkelt att få tillträde 
till allmänna platser såsom gator, köpcentrum och liknande platser. I princip kan vem som helst 
få tillträde till dessa fält och det är detta som gör dem offentliga, då forskaren inte behöver 
samtycke till observationen. Samtidigt behöver detta inte vara självklart eftersom det inte är 
forskarens närvaro på fältet som är problemet, utan det är hans eller hennes val av metod som 
kan medföra komplikationer på grund av observationen.6 Slutna miljöer kan vara svåra att få 
tillträde till då forskaren behöver få tillstånd av grindvakter för att få tillträde till fältet. 7  

 
2 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 277. 
3 Magnus Öhlander, ”Fältarbete”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 18 ff. 
4 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 22 f. 
5 Magnus Öhlander, ”Fältarbete”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 74 f, 
87.  
6 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London, 1995), s. 55 f.  
7 Ibid. s. 63 f. 
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  Bryman menar att forskaren kan underlätta tillträde till fältområdet genom olika 
observationsmetoder. En dold observatörsroll innebär att forskaren inte behöver ha tillåtelse att 
vistas på fältet, vilket gör det enklare att få tillträde. Samtidigt som han eller hon inte behöver 
oroa sig om att påverka den sociala miljön som han eller hon vistas i, då deltagarna inte vet att de 
observeras. Metoden innebär dock problematik i att föra anteckningar och möjligheten att 
genomföra intervjuer minskar. 8   

En deltagande roll som observatör innebär att forskaren informerat de som studeras att de 
blir observerade och på så sätt behöver hon inte ha problem med att föra anteckningar. Detta 
innebär även att deltagarna inte agerar likadant som i vanliga fall eftersom de är medvetna om 
observationen.9 Vi kommer att senare i texten reflektera huruvida de olika observatörsrollerna är 
etiskt korrekta i forskningssammanhang. 

Kvalitativa intervjuer 
Varje bidrag kommer att baseras på ett större antal inspelade intervjuer som utgör grunden i 
analysmaterialet. Intervjuerna är enskilda vilket innebär att endast en person deltar i intervjun och 
har som syfte att generera informantens åsikter och attityder om ett specifikt tema och 
information om verkligheten.10  

Det specifika med kvalitativa intervjuer är att de ger forskaren möjlighet till mer detaljerade 
och fylliga svar, än vad han eller hon får genom en kvantitativ undersökning. Forskaren får 
möjlighet att vara mer flexibel och kan anpassa intervjusituationen vartefter. I en kvalitativ studie 
är kvaliteten på datainsamlingen av större betydelse än mängden av data.11 En kvalitativ intervju 
gestaltas likt ett samtal mellan intervjuaren och informanten, det vill säga den som blir intervjuad, 
och ger enligt Steinar Kvale intervjupersonen möjlighet att själv formulera svaren till skillnad från 
den kvantitativa metoden där det på förhand finns alternativa svar. Under intervjun tar forskaren 
hjälp av en intervjuguide, han eller hon behöver inte följa intervjuguiden noggrant utan det 
viktigaste är att han eller hon är öppen och lyhörd, vilket underlättar uppföljningen av eventuella 
följdfrågor.12  

En ostrukturerad intervju benämner Bryman som en metod där forskaren utgår från ett antal 
frågeteman som intervjuguide för intervjun. I en semistrukturerad intervju utgår forskaren även 
där från ett antal frågeteman. Det som dock skiljer en semistrukturerad intervju från en 
ostrukturerad intervju är att intervjuguiden är mer specifikt inriktad och följs därefter.13 Vi har 
valt att använda oss av olika intervjumetoder som vi enskilt kommer att diskutera på djupet i de 
olika bidragen.  

Att spela in intervjun ger forskaren möjlighet att efteråt, transkribera intervjun, det vill säga, 
skriva ut intervjun som sedan blir analysmaterial.14 Eva Fägerborg i Etnologiskt fältarbete menar att 

 
8 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 281. 
9 Ibid. s. 281, 286. 
10 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 97.   
11 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 300.  
12 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 63. 
13 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London, 1995), 301 f. 
14 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 32. 
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fördelen med bandinspelade intervjuer är att intervjuaren inte behöver tänka mycket på att hinna 
skriva ned det som sägs, utan kan rikta all sin uppmärksamhet åt informanten under intervjun. 
Det kan dock finnas en nackdel med bandade intervjuer om det förekommer för mycket störande 
ljud runtomkring, då det kan vara svårt att uppfatta det som sägs när man sedan lyssnar på 
bandspelaren.15   

Grundad teori 
Analysen av intervjumaterialet har vi analyserat utifrån Grundad Teori. Gunilla Guvå och Ingrid 
Hylander menar att Grundad teori innebär att utifrån egna praktiska erfarenheter skapa begrepp 
och teoretiska modeller som sedan omformuleras och omarbetas under forskningsprocessen.16 I 
Jan Hartmans diskussion om Glaser och Strauss olika synsätt på arbetsprocessen i Grundad teori, 
menar han att metoden är fri eftersom forskaren inte ska testa en hypotes. I Grundad teori ska 
forskaren utgå förutsättningslöst, för att minimera risken att datainsamlingen påverkas 
subjektivt.17  

Efter att ha samlat in datamaterial gör vi som forskare ett teoretiskt urval det vill säga väljer ut 
data som vi finner vara av intresse för studiens frågeställning. Forskaren vet aldrig i förväg hur 
mycket datamaterial som behöver samlas in utan det är något som forskningsprocessen får 
avgöra. Genom att ständigt upptäcka nya slutsatser får forskaren nya perspektiv på det som 
studeras. Kodningen av materialet går ut på att han eller hon ställer frågor till all insamlad data. 
Till en början är allt av intresse vid kodningen som efter arbetsprocessens gång blir mer 
preciserad då forskaren etiketterar utvalda data som allteftersom görs om till dynamiska 
begrepp.18

Trots att Grundad Teori enligt Bryman benämns som den mest framstående analysmetoden 
för kvalitativa studier, har det riktats omfattande kritik till metoden. Då det finns olika 
beskrivningar för hur Grundad teori ska gå till. Glaser var upphovsman till analysmetoden som 
sedan utvecklades av Corbin och Strauss. Glaser, Strauss och Corbin har exempelvis helt skilda 
uppfattningar om hur den sociala verkligheten existerar i förhållande till dess aktörer. Bryman 
frågar sig om Grundad teori verkligen alltid genererar nya vetenskapliga teorier och det är svårt 
att urskilja vilken teori som utvecklats. Slutligen finns det kritik mot huruvida forskare verkligen 
har möjlighet att radera tidigare uppfattningar om verkligheten.19  
 

Etikreflektion  

I utformningen av studien och vid insamlingen av dess empiri har hänsyn till de forskningsetiska 
reglerna tagits. Bente Alver och Ørjar Øyen menar att forskningsetik handlar om värderingar av 

 
15 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 67. 
16 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 5. 
17 Jan Hartman, Grundad teori (Lund, 2001), s. 38, Ansel Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research (Thousand 
Oaks, 1998), s. 34.  
18 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 34 ff. 
19 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 382 f. Gunilla Guvå, & Ingrid Hylander, Grundad teori 
(Stockholm, 2003), s. 30. 
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hur gränser för forskning ska dras. När det allmänna norm- och värdesystem, som hör till 
vardagen och handlar om värdighet och individens integritet i största allmänhet, inte stämmer 
överens med det norm- och värdesystem som forskaren är förpliktigad till, är det enligt 
författarna viktigt med forskningsetiska regler.20 I studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer. Enligt dem finns det fyra huvudkrav, dessa är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.21  

Vid utformningen av informationsbrevet som informanterna tagit del av har vi reflekterat 
mycket kring informationskravet. Enligt detta krav är det viktigt att forskaren informerar om 
informantens uppgift i studien och upplyser om att det är frivilligt att delta samt att informanten 
har rätt att avsluta sin medverkan i studien när han eller hon vill. Vid informerandet av 
uppgiftslämnaren ska även den projektansvarige och institutionsanknytning namnanges för att 
underlätta kontakt med forskaren.22 Alver och Øyen menar att det inte enbart räcker med 
information till uppgiftslämnarna via ett informationsbrev, forskaren bör även enligt dem följa 
upp den skriftliga informationen med en muntlig kontakt.23 Enligt Vetenskapsrådets andra 
huvudkrav, samtyckeskravet bör forskaren inhämta samtycke från informanterna. Dessa ska 
själva bestämma till vilken grad de vill delta i studien och hur länge. De ska även kunna avsluta 
sin medverkan i studien när de vill.24 Informerat samtycke kan enligt Alver & Øyen leda till 
insikten om att forskningen kan medföra skada eller negativa verkningar för dem som det ska 
forskas om, och att informanterna själva ska ha rätt att delta i bedömningen av eventuella 
belastningar.25

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter om informanten som skulle kunna ses som 
identifierbara ska lagras och avrapporteras på ett sätt att omgivningen inte kan identifiera 
uppgiftslämnaren. De som deltar i forskningsprojektet ska enligt detta krav ha tystnadsplikt när 
det gäller etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer.26 Det sista 
forskningsetiska kravet enligt Vetenskapsrådet är nyttjandekravet, detta innebär att uppgifter som 
är insamlade till studiens syfte inte får användas vid annan forskning.27

 Alver & Øyen menar att det är lika viktigt att informanten inte ska gå att känna igen i de 
texter som offentliggörs som individskyddet och det etiska kravet att uppgiftslämnarens integritet 
och privata sfär ska värnas. Detta kan försvåras enligt dem om en forskare arbetar med kvalitativ 
metod, då hon använder sig av mindre data vid analysen. En forskare som exempelvis arbetar 
utifrån kvantitativ metod har oftast lättare för att gömma enskilda individer, då dennes 
datainsamling är stor och han eller hon använder sig av analysmetoder som riktas mot 
generaliserande sammanhang.28 Anna-Liisa Närvänen menar att det finns risk att de informanter 
som deltar i en studie och kanske känner varandra väl kan identifiera varandras intervjuutsagor. 

 
20 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 17. 
21 Vetenskapsrådet,  http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 2007-04-23, s. 6. 
22 Ibid. s. 7. 
23 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 100. 
24 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, s. 9 f. 
25 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 93. 
26 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf, 2007-04-23, s. 12. 
27 Ibid. s. 14. 
28 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 107 f. 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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Därför kan det vara svårt att uppfylla konfidentialitetskravet. För att på ett någorlunda sätt 
förhindra detta, ska forskaren i en rapport som är offentlig, undvika att ange uppgifter som kan 
identifiera en enskild person eller en specifik social miljö.29 Enligt Alver och Øyen använder sig 
forskare som arbetar med en kvalitativ metod vid anonymisering av sociala miljöer och enskilda 
personer av fiktiva namn.30

Enligt Närvänen måste forskaren alltid göra en konsekvensbedömning även i de fall då 
informanterna inte tycker att publicering av text är ett etiskt problem. Forskaren har större 
kunskap om konsekvenserna av identifiering av en person och den skada som publicering av en 
text kan medföra. Därför ska alltid forskaren reflektera kring de etiska frågorna.31  

Kvale refererar till Guidelines i sin diskussion kring att en forskare ska vara medveten om de 
konsekvenser gentemot intervjupersonerna, som studien medför. Den etiska principen om 
fördelaktighet innebär att risken för att en intervjuperson ska lida skada på grund av att forskningen 
ska vara så liten som möjligt. Detta medför även ansvar för forskaren att fundera kring de 
konsekvenser, inte bara för intervjupersonen men även gruppen som den representerar.32

De flesta fältobservationer i studien har utförts i offentliga miljöer, vilket innebär att vi 
kommer att undvika Närvänens problematik i viss mån. Alver och Øyen menar att människor 
som befinner sig i det offentliga rummet förmodligen är medvetna om att de kan iakttas. Dessa 
fält är inte särskilt etiskt känsliga enligt författarna, så länge forskaren inte använder sig av 
extrema metoder såsom film- och röstinspelning.33  
 

Historisk tillbakablick av det svenska boendet 
Det var först år 1928 som socialdemokraten Per Albin Hansson lanserade Folkhemmet som ett 
politiskt begrepp som ett svar mot den borgerliga politiken.34 Folkhemmet symboliserar en 
politisk vision om rättvisa och frihet mellan människor och ett samhälle där det inte finns någon 
klasskillnad mellan rika och fattiga. Alla svenskar skulle ha samma värde som medborgare oavsett 
ekonomiska tillgångar. Hemmet fick en central betydelse i utformandet av folkhemspolitiken då 
boendet inte hade som avsikt att markera klasskillnader, hemmet skulle istället betona jämlikhet. 
Hemmet fungerade som en metafor för den fortsatta samhällsutvecklingen.35    

Välfärdsbegreppet har enligt Stefan Ackerby en mängd olika definitioner. Rätten till en 
bostad, vård och omsorg, mat för dagen och trygga levnadsvillkor är några faktorer som beskriver 
välfärden. Att boendestandarden skiljer sig beroende på vilken samhällsgrupp individen tillhör 
menar Ackerby är ett tecken på att det finns skillnader i välfärden. Detta gör att valmöjligheterna 
på bostadsmarknaden skiljer sig mellan olika sociala grupper i samhället.36

 
29 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 67 f. 
30 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 109. 
31 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 67. 
32 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 110. 
33 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 121 f. 
34 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2002), s. 17. 
35 Patrik Åker, Vår bostad i folkhemmet (Lund, 1998), s. 11 f, 41 ff. 
36 Svenska kommunförbundet, Frågor om framtidens välfärd (Stockholm, 1999), s. 30 f.  
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I sin bok Bostadsfrågan om boende och bostadspolitik skriver Björn Karlberg att befolkningen oftast 
bodde trångbott i slutet på 1800-talet under det tidiga industrisamhället. En stor familj kunde bo i 
ett enda rum med en enkel matlagningsplats och ändå var tvungna till att ha inneboende för att 
ha råd till hyran. Detta ledde till fattigdom och osunda bostäder i snabbt växande industristäder.37  

I övergången mellan 1800- och 1900 talet ökade det statliga och kommunala engagemanget 
för bostadsfrågor. Svenska statsförbundet tog initiativet till åtgärder för att förbättra 
bostadssituationen. I städerna började det för första gången byggas bostäder med ett mer allmänt 
syfte att ändra bostadskrisen. Ett genombrott för en mer permanent statlig bostadspolitik kom 
dock inte förrän år 1930. Detta var resultatet av den stora arbetslöshetskrisen. Riksdagen fattade 
ett beslut år 1933 om lån och bidrag för förbättring och nybyggande av bostäder på landsbygden 
om nybyggnadslån för bostäder i städerna.38  

I utformandet av den svenska bostadspolitiken under 1900-talets mitt, stod människans 
behov i fokus. Storleken på plånboken skulle inte längre vara avgörande för familjens 
boendeförhållanden. Då hushållens ekonomi inte räckte till för mer än det nödvändigaste var det 
inte mycket pengar som återstod till själva boendet. Förekommande var att de familjer som var 
mest beroende av en rymlig bostad inte hade råd med det.39  

Familjebostadspolitiken var typisk för folkhemsutopin, syftet med den var att ordna ”goda 
bostäder åt alla”, att förbättra boendestandarden och att sänka bostadskostnaderna vilket 
specifikt gynnade utsatta grupper i samhället.40  

De socialpolitiska reformerna som genomfördes under slutet av 1940-talet fick betydelse för 
bostadspolitiken och möjligheterna att förändra bostadsförhållandena ökade. Staten och 
kommunen skulle tillsammans skapa förutsättningar för att tillgodose behovet av bostäder, på så 
sätt skulle utrymmesstandarden allmänt höjas och trångboddheten avskaffas.41 Denna politik 
kom att gälla i cirka 20 år. På grund av kraftig inflation ökade byggkostnaderna i början av 1950-
talet vilket ledde till en motsatt utveckling.  

I mitten på 1960-talet blev miljonprogrammet den politiska lösningen för att avskaffa 
bostadsbristen och förbättra bostadsförhållandena Detta innebar att under åren 1965-1974 skulle 
det byggas en miljon bostäder i landet.42 Stödet för modernisering av de äldre bostäderna var en 
bostadspolitik som kom att prägla 1970-talet. Det regeringsskifte som skedde 1976 innebar inte 
några stora förändringar inom bostadspolitiken. Stigande byggkostnader och höga räntor bidrog 
till en stor ökning av bostadssubventionerna.43  

Under 1970-talet har landsbygdens avfolkning upphört. Ägande av bostäder ökade framförallt 
bland medelklassen, där en kraftig värdestegring kunde noteras i attraktiva landsbygder. Mellan år 
1990 och 1995 ökade befolkningen på landsbygden med cirka 2 procent. 
Landsbygdsbefolkningen gick ner i åldrarna och det var främst barnfamiljer som valde att bosätta 

 
37 Björn Karlberg, Bostadsfrågan (Stockholm, 1989), s. 10. 
38 Ibid. s.11 ff.   
39 Michael Ivarsson, Ett hem i Folkhemmet (Borås, 1988), s. 71. 
40 Svenska kommunförbundet, Frågor om framtidens välfärd (Stockholm, 1999), s. 57 f. 
41 Björn Karlberg, Bostadsfrågan (Stockholm, 1989), s. 16. 
42 Ibid. s. 21 ff. 
43 Ibid. s. 26 ff. 
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sig där. 44 Människor valde att bosätta sig på landsbygden av olika orsaker. Det var den sociala 
och fysiska miljön som lockade människor till att flytta ut till landet. Media skapade en bild av att 
landsbygden vara en social miljö som innebar bra uppväxtmöjligheter för barn och en bättre 
livskvalitet. Där den fysiska miljön kännetecknas av en gammal kulturmiljö med skärgård, hav 
och fiskarstugor, där individen slipper stadens trafikproblem.45

I början på 1980-talet försökte staten öka nyproduktionen av bostäder för framtida behov 
även fast det fanns ett stort antal tomma lägenheter. Dessa nya lägenheter kunde inte byggas på 
grund av lågkonjunkturen som rådde i landet.46 För att öka produktionen av nya bostäder 
beslutade den då nyvalda regeringen och riksdagen år 1982 om olika åtgärder. Nyproduktionen 
fortsatta ändå att minska parallellt med att antalet tomma lägenheter ökade. Under mitten av 
1980-talet genomfördes ett stort bostadspolitiskt utredningsarbete med avsikt att begränsa 
ökningen av bostadssubventioner och att förstärka de fördelningspolitiska inslagen i 
bostadspolitiken.47

Under 1990-talet ökade budgettunderskottet mycket då tillväxten var negativ och 
arbetslösheten steg. Efter att en borgerlig regering övertog makten år 1991 skedde stora 
förändringar på bostadsmarknaden. Istället för en bostadsmarknad som var reglerad och 
grundade sig i utbud kom den att styras av hushållens efterfrågan.48 Enligt rapporten ”Om bara 
någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det” spelar marknaden en 
avgörande roll för bostadsbyggandet då boendet numera har blivit en stor konsumtionsvara.49  

Teoretiska utgångspunkter 

Identitet 
Ett antal teoretiker har inspirerats av Erving Goffmans teorier kring identitetsskapande. Carsten 
René Jörgensen beskriver identitetsskapandet som en livslång process som individen ständigt 
handskas med. Genom att hon söker, skapar och upprätthåller sin identitet gäller det för henne 
att vara flexibel. Identiteten måste formas i takt med trender och förändringar i samhället. Peter L 
Berger och Thomas Luckman hävdar att en individs identitet skapas utifrån den rådande samhälls 
strukturen. Enligt Richard Jenkins handlar identifiering om att individen ska veta vem han eller 
hon är och identiteten är individens förståelse för vem personer i hennes omgivning är. Det är 
omöjligt att undvika denna identifiering eftersom individen i sitt medvetande hela tiden relaterar 
till sin omgivning. 50

 
44 Boinstitutet, Att bygga om Sverige (Stockholm, 1998), s. 150 ff. 
45 Boinstitutet, Att bygga om Sverige (Stockholm, 1998), s. 161 ff. 
46 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 171.  
47 Björn Karlberg, Bostadsfrågan (Stockholm, 1989), s. 29 f. 
48 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 173. 
49 Lotta Jaensson & Berit Israelsson, Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det 
(Boutredningen, 2005), http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf, 2007-04-18 
 s. 19 
50 Carsten René Jöregensen, Psykologin i senmoderniteten (Stockholm, 2004), s. 112. Peter L Berger & Thomas Luckman, 
Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 201. Richard Jenkins, Social identity (London, 2004), s. 5 ff. Lars-Erik Berg, 
“Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen”, i Moderna samhällsteorier, red. Per Månsson 
(Stockholm, 2003), s. 168.   

http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf


 15 
 
 

                                                

Enligt Jenkins tolkning av Goffman upplever individen utifrån hans eller hennes perspektiv de 
olika institutionella strukturerna som ramar. Inom dessa ramar råder bestämda oskrivna regler där 
interaktion mellan individer är organiserad. Människan upplever sitt liv i olika scener som 
formellt eller informellt organiserade. Trots att individer kan uppfatta dessa oskrivna regler på 
olika sätt föreligger det ändå en ömsesidig förståelse som gör att interaktion är möjlig. Inom dessa 
ramar blir människans identitet förhandlingsbar då han eller hon tenderar att visa upp en bild av 
sig själv för att bli accepterad av andra.51

 

Socialisation 
Enligt Berger och Luckman innebär socialisation att individen föds konsekvent in i ett samhälle.  
Under socialisationen övertar individen normer och attityder från sin omgivning. Den första 
socialisationsfasen i en individs liv kallas primär socialisation och sker i tidig barndom. Det är de 
signifikanta andra, det vill säga familjemedlemmar, som förmedlar den primära socialisationen, 
barnet internaliserar deras roller och attityder och gör dem till sina egna. Därefter följer den 
sekundära socialisation som innebär att individen internaliserar en redan existerad verklighet.52 
Under den sekundära socialisationen anammar individen institutionella normer och värderingar. 
Han eller hon lär sig att successivt hantera vardagliga rutiner inom olika institutioner. Här 
kommer individen i kontakt med generaliserade andra, det vill säga, samhällets regler och normer 
i största allmänhet.53   

Berger och Luckmann menar vidare att den primära socialisationen är viktig eftersom där 
läggs de grundläggande normerna och värderingarna. Det är även under den socialisationen som 
barnet får sin commonsense – kunskap det vill säga kunskap om vardagslivets normala, självklara 
rutiner som individen delar med andra.54

  

Stigma 
Enligt Goffman finns det i samhället olika kategorier av människor. Kategorierna bestäms av den 
sociala miljö människorna lever i. Både inom och mellan dessa miljöer upprätthålls en social 
ordning som typifierar omgivningen som självklar i vissa sammanhang och mindre självklar i 
andra. I sociala möten mellan människor registreras egenskaper som sedan ligger till grund för 
hur kategoriseringen av omgivningen uppenbaras. En persons identitet tillskrivs genom att 
fastställa hans eller hennes egenskaper. Att stigmatiseras innebär att individen stämplas som 
avvikande på grund av att personen bär ett synligt stigma. Detta ligger sedan till grund för 
skillnaden mellan hans eller hennes tillskrivna och faktiska identitet.55  

Genom att upprätthålla den sociala ordningen i samhället skapas normativa och gemensamma 
förväntningar som är institutionaliserade, men alla normer kan inte upprätthållas av alla. Goffman 

 
51 Richard Jenkins, Social Identity (London, 1996), s. 70 f. 
52 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 154 ff.  
53 Ibid. s. 157, 161 ff. 
54 Ibid. s. 35. 
55 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001), s. 11 f.  
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menar att det i varje samhälle finns ideal och standardmått, de som på något vis avviker och inte 
lyckas passera obemärkt stigmatiseras.56 Den stigmatiserades sällning i samhället behöver inte 
alltid vara negativ. Exempelvis kan en person som besitter en högre position i sin kategori eller 
grupp lättare accepteras. Stigmatisering förekommer även mellan grupper då individer i en grupp 
delar gemensamma värden och andra personliga attribut, gentemot en annan grupp i samhället.57    
 

Bourdieus teori om habitus och smak 
I Per Månssons bok Moderna samhällsteorier diskuterar Jan Carle kring Pierre Bourdieus teori om 
habitus, smak och fält. Carle menar att en individs handlingar enligt Bourdieu alltid påverkas av 
hans eller hennes omgivning. Då en person under sitt liv ingår i sociala sammanhang, påverkas 
hans eller hennes sätt att förhålla sig till övriga delar av samhället av olika erfarenheter han eller 
hon anammat av olika miljöer under sin levnadstid.58

 Donald Broady gör en tolkning av Bourdieus begrepp habitus, som formas av de sociala 
strukturer, föreställningar och praktiker som redan finns i det samhälle som individen socialiseras 
in i. Habitus är ett system av dispositioner som tillåter människor att tänka, och orientera sig i den 
sociala världen. Det är även en disposition av individens kollektiva minnen och erfarenheter.59

Bourdieu använder sig enligt Carle av begreppet habitus för att beskriva individens samlade 
erfarenhet. Med hjälp av habitus kan individen förhålla sig ”naturligt” i de olika sociala miljöerna. 
I Bourdieus teori om habitus kan även individen medvetet påverka sin levnadsbana. Enligt 
honom är det alltså det sociala ursprunget som alltid utgör grunden för individens habitus. 
Människor har oftast inte samma förmåga och möjlighet att utnyttja sina sociala erfarenheter från 
uppväxtmiljön. De lär sig därför inte nya saker på samma sätt i olika situationer, när individen 
exempelvis stöter på handlingsmönster och förhållningssätt som skapats av andra personer än de 
han eller hon mött i sitt eget sociala ursprung. Genom att väva ihop dessa bildar han eller hon ett 
nytt habitus.60

 Enligt Kirsten Gram - Hanssens och Claus Bech – Danielsens tolkning av Bourdieu i studien 
House, Home and Identity from a Consumption Perspective är en individs smak beroende av hans eller 
hennes klass tillhörighet. Smaken för olika intressen såsom mat, sport, kläder och möbler beror 
på individens sociala och ekonomiska kapital. Det som kännetecknar överklassen är en hög nivå 
av ekonomiskt och kulturellt kapital. Vilket ger dem möjlighet att konsumera lyxiga varor som 
skiljer dem från de lägre klasserna. Medelklassen kännetecknas av en önskan att följa överklassens 
smak, trots att de besitter ett lägre ekonomiskt och kulturellt kapital. Att enbart konsumera 
nödvändigheter är något som kännetecknar arbetarklassen. Även fast deras ekonomiska situation 

 
56 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001), s. 133. 
57 Ibid. s.  145. 
58 Jan Carle, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier, red. Per Månsson (2003, 
Stockholm), s. 406. 
59 Donald Broady, Sociologi och Epistemologi (Stockholm, 1990), s. 225. 
60 Jan Carle, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier, red. Per Månson (2003, 
Stockholm), s. 407. 
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förbättrats idag präglas smaken för nödvändigheter av deras habitus.61 Sammanfattningsvis går 
Bourdieus teori ut på att smaken styrs av individens materiella förutsättningar.   

Disposition 
Antologin består som vi tidigare nämnt av fyra enskilda bidrag. I den första uppsatsen Man kallar 
det Kranspårsartitektur: en studie om människors upplevelser av miljonprogramsförorter gör Clara Blidmo en 
studie om människors upplevelser kring boendemiljön och närmiljön i miljonprogramsförorter. 
Sedan följer Majda Ramic bidrag; Bad news is good news – en studie om hur förortsbor tacklar samhällets 
fördomar.  Denna studie belyser bostadsförhållandena i förorten och hur de som bor eller har bott 
i förorten upplever massmedias inverkan på hur samhället ser på dem. Azerina Canos studie Aha 
du är bara tjugo! – en studie om unga vuxnas upplevelser av deras boendesituation belyser hur unga vuxna 
upplever boendesituationen i en medelstor universitetsstad i södra Sverige. Kristina Dawoud 
bidrar med den sista delen till antologin Hemlöshet – en studie om statens och frivilliga organisationers 
insatser för hemlösa. I denna studie beskriver Kristina situationen för hemlösa utifrån olika insatser 
från kommunen, frivilliga organisationer och kyrkan. Slutligen sammanfattar vi antologin med en 
gemensam slutdiskussion där vi binder ihop slutsatserna från våra enskilda analyser. 
Referenslistan för den gemensamma inledningen och slutdiskussionen finns sist av allt i 
antologin. 

 
61 Kirsten Gram-Hanssen & Claus Bech-Danielsen, House, Home and Identity from a Consumption Perspective, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-
052a7cb1536f%40sessionmgr2, 2007-03-29, s. 19. 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-052a7cb1536f%40sessionmgr2
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-052a7cb1536f%40sessionmgr2
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Man kallar det Kranspårsarkitektur – en studie om 
människors upplevelser av miljonprogramsförorter 

Författad av Clara Blidmo 

 

Inledning 
I dagens Sverige finns det en mängd faktorer som påverkar individers identitetsskapande. Att ha 
en bostad är för många ett självklart livsvillkor och bostaden har mer och mer blivit ett personligt 
attribut som har stor inverkan på individen. De attraktivaste bostäderna finns i storstädernas 
centrum. Individens val av bostad har blivit ett sätt att gestalta identiteten. Att vara bosatt i 
utkanten av staden som i exempelvis en förort tycks vara mindre attraktivt samtidigt som 
boendets status varierar från förort till förort. Boendet blev en politisk angelägenhet i samband 
med att den socialdemokratiska politiken skapade en vision om välfärd och ett hem för alla. 
Urbaniseringen på 1950-talet gjorde att behovet av bostäder i storstäderna växte. Sveriges 
regering antog år 1965 förslaget om miljonprogrammet. Byggnadsprojektet ägde rum under åren 
1965-1974 och syftade till att lösa landets trångboddhet. Miljonprogramsförorterna fick stå för en 
modern byggnadsarkitektur och är idag bebodda av ett stort antal människor. Stora byggnader var 
typiskt för den tiden och det var därför inte konstigt att miljonbostäderna bland annat innefattade 
flerfamiljshus.62 Miljonprogramsområdena har allteftersom tiden gått blivit förknippade med hus 
i betong och den mångkulturella förorten.  

Fokus för studien ligger i att belysa människors tankar om hur det är att bo i förorten och 
miljonprogramsområden. Då studien har för avsikt att belysa ett helhetsperspektiv är den inte 
inriktad på någon specifik miljonprogramsförort, utan speglar istället en generell bild av förorten. 

Var och hur individen bor har fått större betydelse i den samhällsvetenskapliga diskursen om 
boende. Det räcker inte med att bostaden är modernt inredd och är belägen en liten bit utanför 
storstadsbruset, utan kravet på att bostaden ligger i ”rätt” område har fått större inverkan då 
individen söker bostad.63 En diskurs som jag anser är högst relevant och kräver nya tolkningar 
eftersom samhället ständigt förändras. Därför anser jag att det är på sin plats att ta reda på vad 
både de som bor i förorten och utomstående har för uppfattning om hur det är att bo i förorter 
och miljonprogramsområden. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att skildra några människors tankar om hur det är att bo i förorten och 
miljonprogramsområden. Då förortens närmiljö och miljonprogrammet är relativt nya begrepp 
för mig vill jag skapa mig en helhet av hur boendet upplevs i dessa områden inte främst av dem 

 
62 Lina, Lago, Makt, planering och miljonprogrammet (Norrköping, 2004), s. 18 f. Thomas Hall & Sonja Vidén, The Million 
Homes Programme, http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-
40f2-99d1-76321af397e6%40sessionmgr3, 2007-04-23, s. 301 ff. 324. 
63 Magnus Mörck, Storstadens livsstilar och boendekarriärer (Göteborg, 1991), s. 95. 

http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-40f2-99d1-76321af397e6%40sessionmgr3
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-40f2-99d1-76321af397e6%40sessionmgr3
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som har anknytning till områdena. Jag vill även försöka förstå vilka tankar omgivningen runt 
omkring har om hur det är att bo i en miljonprogramsförort. Genom att problematisera 
begreppet miljonprogramsförort hoppas jag på att få inblick i den mediala diskursen. Följande 
frågeställningar grundar jag studien på: 

• Hur upplevs förorten och miljonprogramsområden av dess invånare och utomstående? 
• Vad är av störst betydelse vid sökandet av en bostad och vilken betydelse har boendet i 

en individs liv? 

Metod 

Semistrukturerad intervju 
Studien grundas bland annat på fem stycken enskilda intervjuer med olika personer. Då jag som 
forskare inte hade särskilt mycket kunskap om förorter och miljonprogramsområden, det vill säga 
inte själv hade någon anknytning till dessa vid studiens inledningsskede, hade jag för avsikt att 
försöka hålla de första intervjuerna så öppna som möjligt. De första intervjuerna innebar för mig 
att skapa en nyanserad bild av fältområdet som lade grunden för hur intresset sedan kom att 
riktas i de resterande intervjuerna. En semistrukturerad intervju verkade därför mest lämplig på 
grund av att forskaren, som vi nämnde i den gemensamma inledningen, inte strikt behöver följa 
ett frågeformulär.64 Det var därför extra viktigt att jag kunde vara flexibel och ibland avstyra 
samtalet när jag kände att informanten svävade utanför ämnet. Det gällde dessutom att jag 
verkligen hade förmågan att urskilja viktiga detaljer och ständigt vara uppmärksam på att ställa 
relevanta följdfrågor. Denna metod kom jag sedan att utgå ifrån under alla intervjuer, men med 
olika utformning av intervjuteman beroende på vilken informant som intervjuades. 

Jag ville att platserna där intervjuerna genomfördes skulle vara förhållandevis neutrala och 
ostörda då platsen varierade från studiegrupprum, informantens hem, och hemma hos en 
gemensam bekant till både mig och informanten. Till varje intervju gav jag förslag på tänkbara 
platser och det var sedan upp till informanten själv att välja den plats han eller hon ansåg vara 
bäst lämpad.  

För att göra informanterna bekväma med intervjusituationen inledde jag alltid intervjun med 
enkla teman som berörde informanten själv och som han eller hon inte behövde tänka efter 
särskilt mycket för att ge ett svar på. Jag använde mig mycket av inledande frågor som Kvale 
menar ger spontana svar där informanten återger sina upplevelser om ett specifikt tema. ”Kan du 
berätta lite om” är exempel på en sådan fråga, forskaren kan då med hjälp av uppföljningsfrågor 
få informanten att utveckla sitt svar.65 Något jag har reflekterat mycket kring är huruvida jag som 
forskare med avsikt specificerade vissa intervjufrågor och så att säga lade orden i munnen på 
informanten. Då jag nu i efterhand kan urskilja ett antal intervjutillfällen där jag faktiskt 
uppmanade informanten till att svara på ett specifikt sätt, har jag i analysen tagit hänsyn till detta 
genom att varken analysera eller basera studien på de avsnitten. I efterhand kan jag tydligt se hur 

 
64 Se den gemensamma inledningen s. 9. 
65 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 124. 
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min roll som intervjuare förändrats och blivit säkrare varefter intervjuerna utförts. Efter att jag 
genomfört varje intervju transkriberade jag dem på datorn redan samma dag för att vara säker på 
att jag fått med allt. Det anses enligt Alan Bryman i Samhällsvetenskapliga metoder vara lika viktigt att 
markera hur något sägs som vad som sägs under intervjun, det vill säga, informantens verbala 
språk och ansiktsintryck.66 Jag har därför även lagt stor vikt vid att skriva ner intervjun ordagrant 
och så nära talspråk som möjligt, i försök att fånga realiteten i samtalet. Analysen kommer att 
illustreras med utvalda citat tagna från intervjuerna. Då transkriptionerna består av talspråk, 
pauser och upprepningar och kan vara svåra att förstå, har jag följt Kvales råd att formulera om 
citaten till skriftspråk för att öka förståelsen.67   

Beskrivning av informanter och observationsfält 
Det faller sig naturligt att ett av mina fältområden också är ett miljonprogramsområde i en 
medelstor stad i södra Sverige. Då jag inte är hemmahörande i staden kom den första observation 
att innebära att jag åkte till områdets centrum för att bekanta mig med omgivningen. Jag ville få 
en inblick i hur omgivningen såg ut och vilka människor som rörde sig i centrum en vanlig 
fredagseftermiddag. Den andra observationen utförde jag på ett elektroniskt chattforum där 
diskussionsämnet handlade om förorter och dess närmiljö i allmänhet. 

Studien baseras på fem inspelade enskilda intervjuer. För att få ett bredare perspektiv har jag 
valt att inte belysa någon specifik samhällsgrupp utan informanterna varierar i både kön och ålder 
och har olika sysselsättningar. Informanterna består av två kvinnor och tre män som är i åldrarna 
17-54 år. Tre av informanterna, ”Anna”, ”André” och ”Max”, har på ett eller annat sätt 
anknytning till olika förorter och miljonprogramsområden, medan informanten, ”Kalle”, på 
grund av sin yrkesroll har varit engagerad i skapandet av miljonprogramsområden i en av landets 
storstäder. Den femte informanten, ”Josefin”, är hemmahörande i staden där jag utförde den 
första fältobservationen. Kontakt med informanterna har jag fått genom att jag från början, när 
jag valde ämnesområde, var bekant med några informanter, i och med arbetes gång har jag fått 
tips om de resterande informanterna.  

Tillämpning av Grundad teori 
När jag samlat in allt datamaterial påbörjade jag analysen. Både intervjuerna och 
fältobservationerna är analyserade utifrån Grundad teori. I den gemensamma inledningen beskrev 
vi i gruppen Grundad teori som en kvalitativ analysmetod, som bygger på en induktiv 
analysmodell då forskaren formulerar teorier utifrån det insamlade empiriska materialet.68 
Analysen av fältanteckningar och transkriptioner påbörjade jag genom att göra ett teoretiskt urval, 
det vill säga att utifrån studiens frågeställningar markera och scanna av det som var av intresse.69 
Därefter försökte jag finna samband och dela upp datamaterialet genom att öppet koda och 
etikettera materialet och bilda kategorier. Enligt Bryman kan en kategori bestå av två eller fler 

 
66 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 310. 
67 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 241. 
68 Se den gemensamma inledningen, s. 10. 
69 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 34. 
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begrepp som sedan kan placeras som över- och under kategorier.70 Därefter gav jag kategorierna 
namn genom indikatorer, som kortfattat beskriver händelser som var av värde att notera. Helst 
ska indikatorerna enligt Gunilla Guvå och Ingrid Hylanders tolkning av Grundad teori, beskrivas 
i verbform och gärna bestå av informanternas egna ord, det vill säga, invivo-koder.71 Jag har valt 
att koda kategorierna med en kombination av den sortens koder och sociologiskt konstruerade 
koder som Bryman beskriver som koder uppfunna efter forskarens eget påfund.72 Detta för att 
jag i vissa fall inte kunde finna relevanta koder i det informanterna uttryckte och för att jag själv 
skulle veta vad det var jag egentligen menade.  

Mitt nästa steg blev att jag utvecklade kategorierna genom att ställa frågor till det insamlade 
datamaterialet, frågor såsom: Vad händer? Vad säger informationen? Vad gör människorna? 
Markeringen av så kallade memos, det vill säga anteckningar vid sidan av analysmaterialet gjorde 
det möjligt för mig som forskare att spinna vidare och utveckla mina reflektioner.73 Enligt Guvå 
och Hylander har memosskrivandet som syfte att förtydliga analysen och ger forskaren möjlighet 
att finna ett mönster mellan teorier och begrepp.74

Efter att jag kodat och utvecklat kategorierna i varje enskild intervju övergick jag till att sedan 
göra jämförelser och försöka finna samband mellan kategorier från alla intervjuer och på så sätt 
skapa mig en helhetsbild av analysmaterialet. För att sedan skapa nya begrepp och koppla dessa 
till relevant litteratur och tillämpa vetenskapliga teorier. Grundad teori är en sökande 
arbetsprocess där forskaren ständigt söker nya tolkningar av analysmaterialet. Det gäller för 
honom eller henne enligt Guvå och Hylander att balansera mellan att vilja analysera vidare och att 
slutligen ha uppnått teoretisk mättnad, det vill säga, forskaren fortsätter att samla in 
analysmaterial till han eller hon bedömer att ytterliggare datainsamling inte tillför någonting 
nytt.75   

Etiska dilemman 
 Båda observationsfälten kan betraktas som offentliga miljöer, vilket underlättade möjligheten för 
mig som forskare att komma i kontakt med fältet. Då den första observationen genomfördes i ett 
köpcentrum i ett miljonprogramsområde som är öppet för allmänheten, kände jag inte att min 
dolda och inte deltagande observatörsroll på något vis kunde vara kränkande för dem som 
observerades. I och med att människorna i köpcentrat antagligen var medvetna om att de vistades 
på en allmän plats och att det därför alltid finns en viss möjlighet att hamna i olika mediala inslag. 
Detta ger dock inget belägg för att de observerade inte hade känt sig kränkta (om de var 
medvetna om observationen) trots att jag själv under observationen inte ansåg att jag gjorde 
något intrång på individers integritet. Då jag hade för avsikt att studera människor i deras vardag, 
ville jag att deltagarna på fältet skulle te sig så naturliga som möjligt. Bryman menar att en 
forskare som intar en dold observatörsroll lättare får tillträde till fältet och samtidigt minskar 

 
70 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 336 f. 
71 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 38. 
72 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 381. 
73 Ibid. s.380, 385. 
74 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 42. 
75 Ibid. s. 36 f. 
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risken för att han eller hon själv ska påverka dess aktörer. Han menar vidare att det kan uppstå 
problem för forskaren att göra anteckningar och att det måste ske så diskret som möjligt för att 
ingen ska avslöja honom eller henne.76 Jag upplevde dock inget problem med att föra 
anteckningar och det var inget jag smög med, men jag medger att rädslan för att någon skulle 
ifrågasätta mitt antecknande fanns där. Det var dock aldrig något jag behövde handskas med. I 
förväg hade jag bestämt att jag uppriktigt skulle tala om vad mitt syfte var, utifall en liknande 
situation skulle inträffa. 

Motiveringen till varför jag anser att observationen på det elektroniska chattforumet inte var 
etiskt inkorrekt i forskningssammanhang, var just att det var ett öppet forum och det krävdes 
inga inloggningsuppgifter för att ta del av diskussionen. Situationen hade varit annorlunda om jag 
som forskare hade gått in och skapat mig ett eget användarkonto, för att sedan delta i 
diskussionen med deltagarna. Kanske till och med försökt styra diskussionen genom att lägga upp 
en ny tråd utan att avslöja min roll som forskare. Då hade jag dessutom fått en deltagande 
observatörsroll som enligt Bryman kunde ha påverkat fältdeltagarna och materialets empiriska 
värde hade ifrågasatts.77 Detta var dock inget som jag genomförde. Jag betraktar även den här 
miljön som offentlig och antar att de som deltog på forumet var medvetna om att vem som helst 
kunde se diskussionen. 

I antologins gemensamma etikreflektion tas det upp att vi under studiens genomförande har 
reflekterat mycket kring Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer.78 Tidigt i studiens 
inledningsskede lade jag tyngdpunkten vid att skapa ett informantbrev som jag sedan delade ut till 
informanterna.  I brevet informerade jag om studiens syfte och utförande. Jag betonade särskilt 
att studien innebar ett frivilligt deltagande där informanten själv får välja på vilken nivå han eller 
hon vill delta och hänvisande till samtyckeskravet. Jag lade stor vikt vid att förklara hur 
anonymiseringen och hanteringen av personuppgifter skulle komma att gå till för att bevara 
informanternas konfidentialitet. Slutligen gav jag en förfrågan om informanten kunde tänka sig 
att låta mig banda intervjun. Detta gjorde jag eftersom man enligt Lizette Gradén och Lars 
Kaijser i boken Etnologiskt fältarbete som forskare aldrig bör ta för givet att användningen av 
tekniska hjälpmedel stöds av informanten.79 Detta var dock inget som var av större problem, 
trots att en del informanter var mycket noga med att endast jag fick lyssna på banden.  

Jag har för att underlätta anonymiseringen av informanterna givit dem och de platser som 
berörs fingerade namn. Detta är något som Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen diskuterar i 
boken Etik och praktik i forskarens vardag. De menar att det i vissa specifika fall är svårt att 
anonymisera en individ helt i en studie där individens attityder och värderingar lyfts fram. 
Uppdiktandet av påhittade namn är en tradition inom samhällsvetenskaplig forskningen för att på 
ett bra sätt anonymisera platser och informanter.80   
 

 
76 Se den gemensamma inledningen, s. 8. 
77 Ibid. s. 8 f. 
78 Ibid. s. 11.  
79 Lizette Gradén & Lars Kaijser, ”Att fotografera och videofilma”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser, & Magnus 
Öhlander (Lund, 1999), s. 122. 
80 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 108 f. 



 23 
 
 

                                                

En kort historisk tillbakablick  
Det var Socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson som myntade folkhemsbegreppet, en 
vision om att varje människa skulle värna om sin familj, därför att i ett gott hem ansvarar 
familjens medlemmar för varandra. Största möjliga lycka för största möjliga antal människor var 
det politiken hade som mål, samtidigt som var medborgare skulle ta ansvar för sin välfärd. 
Sverige skulle upprätta ett skyddsnät för de behövande. 81 Bostäder till dem som var av behov av 
en bostad och som inte själva hade möjlighet till att skapa sig ett boende, ingick i det politiska 
programmet.  Utplåningen av bostadsslummen och trångboddheten och att ansvara för 
medborgarnas bostadsförsörjning var något som prioriterades. Socialdemokraterna kom att efter 
andra världskriget genom reformer förbättra tryggheten i boendet.82 Den statliga insatsen gick ut 
på att en miljon bostäder skulle byggas. Visionen var att bostäder som bestod av olika hus och 
lägenheter skulle hyras ut till överkomliga kostnader och givetvis vara genomplanerade och hålla 
en god levnadsmiljö.83 Målet med den sortens politik var att medborgare som skötte sig skulle ge 
staten ett förtroende att skapa ett jämställt Sverige där fattigdom inte längre existerade. 
Egentligen syftade bostadspolitiken till att ta hand om de individer som inte var kapabla att ta 
hand om sig själva och på så sätt skulle fattigdomen tyna bort.84  
 Lena Magnusson skriver i boken Den delade staden att det var först på 1960-1970-talet som 
arbetskraftsinvandringen från europeiska länder började. Under 1980-talet invandrade även 
människor från ickeeuropeiska länder och den dåvarande integrationspolitiken gick ut på att en 
variation och integrering av landets befolkning skulle skapas genom ett blandat boende. Antalet 
utlandsfödda ökade i storstäderna och i Mälardalen. Detta på grund av att invandrare hade låg 
benägenhet att flytta från sitt första boende som ofta var i storstadsregionerna.85  

Sagt om miljonprogrammet 
Sverige hade efter andra världskriget en väldigt dålig boendestandard och en utbredd 
trångboddhet.  Urbaniseringen gjorde att fler bostäder behövde byggas i städerna. Målet med 
Miljonprogrammet var att alla skulle ha liknande boendestandard oavsett klasstillhörighet och 
boendet skulle inte visa någon ekonomisk tillhörighet. Mellan åren 1965 och 1974 lät staten bygga 
en miljon bostäder. Vanligaste boendet var en rymlig och ljus trerummare. Förorten skulle 
symbolisera ett modernt samhällsideal.  Inflyttningen i bostäderna skedde redan under 
byggnationstiden och de inflyttade var från både stad och landsbyggd.86  

Det som skedde under 1960-talet enligt Karl-Olov Arnstberg i boken Miljonprogrammet, var att 
arbetarklassen bosatte sig i miljonprogramsområdenas radhus och villor samtidigt som höghusen 
blev bosatta av invandrare och svenskar med sämre ekonomi. Förorten blev en symbol för en 

 
81 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2002), s. 13 ff.  
82 Ibid. s. 37 ff. 
83 Ibid. s. 51, 60. 
84 Ibid. s. 22. 
85 Lena Magnusson ”Invandring och segregation”, i Den delade staden, red. Lena Magnusson (Umeå, 2001), s. 9 ff. 
86 Karin Arvatson & Kaija Suur-nuuja, ”Inledning”, i Miljonprogram och media, red. Urban Ericsson m.fl. (Stockholm, 
Norrköping, 2002), s. 11.   
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förändrad framtid samtidigt som det uppstod nya problem där, bland annat etnisk 
boendesegregering, som under 1970-talet och fram till idag är ett ökat samhällsproblem.87 
Arnstberg menar att det finns statistik som tyder på att bostadsbristen ökade länge trots 
miljonprogrammet och att programmet egentligen hade en del brister och skapade mer problem 
än vad det löste. Miljonprogrammet förknippas numera med segregerade förorter bestående av 
hyresrätter, språksvårigheter, otrygghet och kriminalitet.88 Det finns även de som menar att den 
bild som finns av miljonprogramförorter har präglats av olika framställningar i media. Irene 
Molina och Urban Ericsson i Miljonprogram och media, menar vidare att det är vanligt att dessa 
områden förknippas med stora betonggetton som genom sin existens kväver områdets invånare.  
Bilden om att förorten var en farlig levnadsmiljö som utgjorde ett hot mot samhället fördes fram 
under 1960-1970-talet. Hot som sedan blev förknippade med dem som bodde i 
miljonprogramsförorter. En sådan ”obeboelig” miljö kopplas ihop med invånarnas tillskrivna 
egenskaper och den miljö som förorten får representera.89 Problemet med denna diskussion 
handlar om vem eller vilka det är som gör denna beskrivning. Det är inte enligt Karin Arvatson 
och Kaija Suur-nuuja de som bor i dessa förorter som beskriver sin boendemiljö negativt. Det är 
däremot experter som har till arbetsuppgift att finna en lösning på problematiken som gör det. 
Bilden av förorten är fixerad och det är svårt att finna andra perspektiv på miljonprogramförorter 
än de som står i media.90

Teoretiska utgångspunkter 

Boendesegregering  
Per Wirtén i Etnisk boendesegregering använder sig av Irene Molinas tankar i sin beskrivning av den 
rasifierade segregationen i Sverige. Det finns tre drag som kännetecknar denna sort av 
segregering. Det första är att det i bostadsområden bor en mångfald av nationaliteter och inte 
endast en nationalitet. Det andra är att val av boende är beroende av en individs socioekonomiska 
ställning i samhället. Staten placerar nyinkomna invandrare i de områden dem tycker passar bäst. 
Det tredje och sista kännetecknet för bostadssegregation är att vi i Sverige har boendet indelat i 
tre standarder, som tenderar att skapa klasskillnader mellan grupper i samhället; hyresrätt, 
bostadsrätt och egna villor.91

I Den delade staden beskriver Eva Andersson, Lars-Erik Borgegård och Urban Fransson ett 
antal hypoteser som skapar boendesegregation. Jag har valt att kort nämna några som jag tycker 
är relevanta för denna studie därför att de förklarar några av informanternas utsagor. Den så 
kallade kontakthypotesen går ut på att bostäder förmedlas genom informella nätverk av 
kontakter, släkt och vänner för att nämna några, vilket gör att den bostadssökande söker sig till 

 
87 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2002), s 163 f. 
88 Ibid. s. 32, 60f. 
89 Irene Molina, ”Förortsdiskurser i bilder”, i Miljonprogrammet och media, red. Urban Ericsson m.fl. (Stockholm, 
Norrköping, 2002), s. 43, Urban Ericsson, ”Förortens diskursiva topografi”, i Miljonprogrammet och media, red. Urban 
Ericsson m.fl. (Stockholm, Norrköping, 2002), s. 70.  
90 Karin Arvatson & Kaija Suur-nuuja, ”Inledning”, i Miljonprogram och media, red. Urban Ericsson m.fl. (Stockholm, 
Norrköping, 2002), s. 12. 
91 Per Wirtén, Etnisk boendesegregering (Stockholm, 1998), s. 38 f. 
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det området som är bäst för hans eller hennes umgänge. Statushypotesen syftar till att beroende 
på om vissa områden är mer eftertraktade än andra leder det till att ett område blir koncentrerat, 
vilket givetvis beror på att stadens invånare vill bo i det ”finaste” området. Den sista hypotesen är 
den sociala valhypotesen, som syftar till att boendet styrs av individens livsstil. Individen väljer 
det område som har ett rykte som stämmer in på hans eller hennes livsstil, 92  såsom en student 
ofta väljer att bo på Campus. 

Grannskap  
Jane Jacobs beskriver i sin bok Den amerikanska storstadens liv och förfall begreppet grannskap som 
ett bostadsområde, ett neighbourhood. Det finns både lyckade och lite mindre lyckade 
bostadsområden i storstäderna. Ett bra grannskap innehar en god konflikthanteringsförmåga, 
parker, skolor och hela bostäder, men det finns enligt Jacobs så mycket mer som är avgörande för 
vad ett lyckat grannskap bygger på. Sociala förhållanden kan i många fall vara avgörande för 
grannskapsutvecklingen i ett område.93 För att variation i ett grannskap ska lyftas fram har 
författaren satt upp fyra mål: Grannskapets gator ska framhävas och skapa ett nätverk så att hela 
området framstår som sammanhängande. Det andra målet syftar till att utnyttja offentliga miljöer 
och byggnader. Jacobs tredje mål är att exempelvis parker och torg inte ska användas som 
gränsdragning mellan olika bostadsområden. Den sista målsättningen innebär att områdens 
identitet funktionsmässigt ska stärkas, detta sker per automatik om de tre första målsättningarna 
uppnås. Jacobs menar vidare att det hela handlar om vana. Personer som besöker ett område 
ofta, identifierar sig med det grannskapet därför att de känner till området. Det är skillnaderna 
mellan olika områden som gör det intressant att besöka dem, samtidigt som personers 
identifikation ökar, kan revirkänslor lätt uppstå hos invånarna.94  
 Mångfald och variation i ett område skapas enligt Jacobs genom olika sorters hus och 
byggnader, i olika åldrar och standarder. En hög koncentration av människor bidrar till att det 
alltid befinner sig människor i området. Det måste även finnas någon ”attraktion” som lockar 
människor till området vilket gör att genomströmningen av folk ökar.95  

I en storstad pågår ständigt ett möte mellan okända människor. Jacobs diskuterar olika 
stadsdelars funktionella trygghet. Hon menar att trygga trottoarer är en förutsättning för en väl 
fungerande stadsdel, eftersom möten mellan människor sker där. Jacobs ser det som ett stort 
problem för de stadsdelar som inte uppfyller detta och de brukar betraktas som slumområden. 
Detta har gjort att endast några enstaka våldsbrott i en stadsdel också orsakar rädsla hos 
invånarna. Många väljer då att undvika området genom att hålla sig inne vissa tider på dygnet. 
Författaren menar att det är sociala problem som ligger bakom otrygghet och kriminalitet. Det 
har skapats någon form av intern ordning som upprätthålls av invånarna själva både medvetet 
och omedvetet, och grannskap går exempelvis ihop för att själva vaka över problemen.96  

 
92 Eva Andersson m.fl. ”Från Babylon och Chicago till Fittja”, i Den delade staden, red. Lena Magnusson (Umeå, 2001), 
s. 6. 
93 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 137.  
94 Ibid. s. 153 f. 
95 Ibid. s. 176. 
96 Ibid. s. 51 ff. 
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Identitet 
En individ tilldelas både subjektiva och objektiva identiteter. Detta är något som Oscar Pripp tar 
upp i sin studie Företagande i minoritet.  Han använder sig av Anders Lange och Charles Westins 
teorier för att beskriva den objektiva identiteten. De menar att det är den identitet som 
omgivningen tillskriver en individ, en grupp eller en kategori. Det finns därefter två varianter av 
en objektiv identitet, en social identitet och en personlig identitet. Den sociala identiteten 
kännetecknas av breda sociala attribut såsom kön, etnicitet och ålder. Den personliga identiteten 
är mer specifik och är de attribut som både tilldelas en individ och som urskiljer honom eller 
henne från andra med samma sociala attribut. Den subjektiva identiteten är den identitet som en 
individ väljer att visa upp för sin omgivning och bygger på hur han eller hon uppfattar sig själv. 
Det intressanta menar Pripp i sin hänvisning till Alfred Schutz är att dessa två identiteter inte 
alltid är i samklang med varandra.97  
 Enligt Pripp delar människor in varandra i olika kategorier såsom etnicitet, kön och ålder. Det 
händer lätt att dessa kategorier blir hierarkiskt förknippade och präglas av över- och 
underordnade grupper i samhället. De människor som hör till de lägre i ordningen utpekas ofta 
som annorlunda av media och forskning därför att de betraktas som avvikande från 
majoritetsbefolkningen. De betraktas som avvikare i samhället och som en homogen grupp som 
är starkt kulturbunden. I Sverige finns det en mängd språkliga företeelser som markerar 
avvikelser och differentiering bland olika grupper i samhället. Två exempel på denna 
differentiering är ”människor” i jämförelse med ”människor med invandrarbakgrund” och 
”kvinnor” i jämförelse med ”invandrarkvinnor”.98

Typifiering  
Mats Hilte använder sig i sin bok Avvikande beteende av Schutz beskrivning av typifieringsteorin. 
Typifiering är något människan dagligen präglas av för att han eller hon ska kunna hantera och 
orientera sig i sin omgivning. Typifiering innebär att individen tillgodoser sig kunskap och 
specifika begrepp om sin omgivning. Vardagliga begrepp som att exempelvis kunna urskilja 
specifika drag hos en människa och sedan avgöra att det är den människan och på så sätt relatera 
till den sociala värld han eller hon lever i. Det är utifrån oss själva som vi betraktar vår omgivning. 
Människan betraktar sig själv genom att jämföra sig med andra. Att kategorisera in människor i 
”vi” och ”dom” grupper gör det möjligt för människan att dela in sin omgivning, som ofta 
grundas på hans eller hennes föreställningar om vad som är typiskt för gruppen.99  

Pripp menar att människans identifikation utifrån ”vi” och ”dom” är ett sätt att markera 
gemenskap och avståndstaganden i olika sammanhang.100 Margareta Bäck- Wiklund beskriver i 
Moderna samhällsteorier Peter Berger och Thomas Luckmans synsätt på typifiering. De menar att 
typifiering uppstår genom interaktion, det vill säga i samspel med andra. I möten mellan 

 
97 Oscar Pripp, Företagande i minoritet (Stockholm, 2001), s. 25 f.  
98 Ibid. s. 96 f. 178. 
99 Mats Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996), s. 137 ff. 
100 Oscar Pripp, Företagande i minoritet (Stockholm, 2001), s. 140.  
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människor används olika typifieringsscheman för att tolka sin omgivning, ju länge ifrån 
människan står i samspel med individen desto stelare blir typifieringen.101  

Thomas Hylland Eriksen för en liknande diskussion i Kulturterrorism och menar att kultur är en 
gränslös process och att dagens människor gärna vill intala sig att det som skiljer honom eller 
henne från någon annan är kulturen. Vi vill gärna finna kulturella företeelser som skiljer oss från 
andra men egentligen är det inte mycket av detta som kan betraktas som typiska för en viss 
grupp. Hylland Eriksen menar inte att skillnaderna är helt påhittade utan det ligger någonting i 
föreställningen. Han hävdar dock att skillnaderna inte är så stora som många vill tro. Människans 
identifikation med en specifik grupp beror enligt författaren på vem eller vilka han eller hon 
jämför sig med och situationen i sig. Hylland Eriksen menar att det förekommer generalisering av 
folkgrupper från helt skilda länder som får den gemensamma betäckningen ”invandrare” och 
”invandrarkultur”.102 Författaren menar vidare att gränsen för var en kultur går, beror på var vi 
vill att den ska gå. I många fall vill vi inte alltid se de faktiska likheterna mellan kulturerna. 
Exempelvis kan en norsk fiskare ha mer gemensamt med en fiskare från Barcelona än vad han 
har med en bonde från samma stad som han själv.103

Analys 

Så påverkas valet av boende 
För att få en inblick i vilken anknytning några av informanterna har till förorten har jag valt att 
analysera den delen. Informanten André som numera bor i miljonprogramsområdet Högmåssen 
uttrycker tydligt att han egentligen inte skulle vilja bo där men att det efter vissa omständigheter 
blev så ändå. André uttrycker sig såhär: 
 

Jag bor i Högmåssen och jag bor med mina föräldrar i en fyra. Det är svårt att få bostad och 
min mamma fick jobb här så då fick vi tillfälle att flytta hit. Vanligen får man inte nån bostad 
om man inte har ett färdigt arbete, så det var en möjlighet. När vi fick möjligheten så flyttade vi 
ju direkt då, vi visste inte riktigt vilket område det var /…/ Helst skulle man ha flyttat till ett 
annat ställe, men eftersom det är ganska svårt att få bostad i stan så skulle vi nog ändå ha flyttat 
hit. 

 
Ur citatet går det att urskilja att Andrés nuvarande boende inte var hans förstahandsval men att 
hans familj var tvungen att ta den lägenhet som erbjöds. Han uttrycker att det är något som skiljer 
bostadsområdet från andra bostadsområden men att situationen inte skulle ha varit annorlunda 
då det är svårt att få en bostad. När jag sedan bad André att beskriva sin drömbostad verkade det 
definitivt inte vara den bostaden han bor i nu. 
 

Ganska centralt och fin utsikt, sen så spelar det andra inte så stor roll. Jag tycker om att bo 
ganska högt, alltså inte i små hus utan i stora höghus och helst ha fin utsikt över stan och 

 
101 Margareta Bäck- Wiklund, ”Fenomenologi: Livsvärld och vardagskunskap”, i Moderna samhällsteorier, red. Per 
Månsson (Stockholm, 2003), s. 79. 
102 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nora, 1999), s. 27, 31f. 
103 Ibid. s. 125. 
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naturen. Där jag kommer ursprungligen från bodde jag på 23:e våningen i en skyskrapa.  Det är 
nog det viktigaste för mig i alla fall /.../ Ja, man vill ju inte bo på ett ställe som håller på att 
falla sönder, så helst ska det vara ganska nytt. Men då behöver det inte vara så splitternytt utan 
bara det går att bo där  /.../ Lägenheten vi bor i är ganska sliten /…/ Boendet beror på hur 
man mår allmänt, om lägenheten är fin, bra grannar och att det är lugn och ro. Det är rätt 
viktigt, eftersom man är hemma ofta så vill man att det ska se bra ut. Att det ska vara nära till 
allt, man ska trivas och man ska inte behöva vara orolig för att gå ut sent på kvällen.  

 
Citatet tycker jag visar på att boende har stor betydelse på hur individen mår och trivs med sig 
själv.  Det kan urskiljas någon form av ironi i citatet, som att han är orolig att gå ut på kvällarna i 
sitt bostadsområde och att lägenheten är sliten. Tolkas detta utifrån statushypotesen104, verkar André 
inte anse att bostadsområdet han bor i är särskilt eftertraktat och har hög status. Utifrån 
valhypotesen105 kan citatet även förklaras med att André i framtiden inte tror sig ha samma livsstil 
som han har i nuläget, utan han räknar med, som student, att leva annorlunda då han börjar 
arbeta och får nya intressen. André ser därför sin drömbostad som något helt annat än sitt 
nuvarande boende. Det syns även spår från Andrés barndom då han under större delen av sin 
barndom, bodde i en skyskrapa och han kan gärna tänka sig att bo så igen. I den gemensamma 
inledningen beskriver vi den primära socialisationen som den fas i individens unga år där han eller 
hon anammar värderingar och normer från exempelvis sina föräldrar. 106 Att André längtar 
tillbaka till skyskrapan i hemlandet kan möjligen bero på att han trivdes i miljön och det var den 
miljö som han först kom i kontakt med, det vill säga då han skapade sin första uppfattning om 
omgivningen. I informanten Josefins beskrivning av sin drömbostad finns även där en koppling 
till hur hon bodde under sin barndom och hur hon vill bo nu.  
 

Men samtidigt så är jag en sån, eftersom jag är uppvuxen på landet så vill jag ha skog runt 
omkring mig. Jag älskar att gå i skogen, så för mig är det ganska betydelsefullt att det finns skog 
/…/ 

 
Informanten Anna tar däremot avstånd från att flytta till ett boende som liknar det boende hon 
hade under sin barndom. Den tiden är förbi och nu vill hon prova på något nytt. Men detta 
betyder dock inte att hon inte trivdes under sin uppväxt i förorten.  
 

Jag tyckte det var jättebra att växa upp på ett sånt ställe för man får ju liksom ett bredare 
perspektiv från första början, om man jämför med vad andra har sett. Olika traditioner gör att 
man lär sig mer om andra människor känns det som, men det finns väl negativa saker med 
Dalberga också (fnissar) /…/ Det känns inte alls som hemma längre, men det är kul att se hur 
samhället förändras. En förort överhuvudtaget skulle jag säkert kunna flytta till, men jag vet 
inte om jag skulle hamna just i Dalberga, det har jag ganska svårt att se. Men jag vet inte om 
Stockholm känns så aktuellt över huvudtaget, men förorter har jag väl ingenting emot.  

 

 
104 Eva Andersson m.fl., ”Från Babylon och Chicago till Fittja”, i Den delade staden, red. Lena Magnusson (Umeå, 
2001), s. 6. 
105 Ibid. s. 6. 
106 Se den gemensamma inledningen, s. 15. 
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Det händer saker och ting där 
Analysen visar att det ryktas mycket om förorter och miljonprogramsområden i olika 
sammanhang. Ett intressant exempel på hur rykten hanteras ger informanten Max, genom att 
uttrycka sig något ambivalent. 
 

Min studietid den var väl rätt så bra. Jag gick på Norrtornskolan, området jag gick i var ju inte 
hel perfekt (paus). Det är ju ganska så fint men det är ju inte helt perfekt det heller, utan det 
har ju hänt saker och ting där /…/Det har förekommit saker och ting på vår skola som inte är 
så jätteroliga. Man tänder eld på papperskorgar, poliser patrullerar och sånt /…/ Högmåssen 
har inte heller nåt bra rykte om sig, men alltså jag har inte vart i Högmåssen sådär jättemycket, 
så jag kan inte riktigt säga. Jag har bara hört rykten, de är ju inte alltid sanna. 

 
En av mina informanter Kalle vill snarare påpeka att det faktiskt är en del problem med 
områdena men att det egentligen inte är något större fel på dem, utan det har bara blivit så av 
någon anledning. Idag är vissa områden på väg att repa upp sig. 
 

Det skapas en del problem i de där områdena naturligtvis. Här på min ort var det också ett 
problemområde. Det har förekommit lite gängbildning fast idag är det väldigt okej att bo där. 
De är bra områden. 

 
Informanten Josefin bor inte själv i någon miljonprogramsförort. Hon uttrycker att hon inte 
brukar vistas särskilt ofta i en specifik miljonprogramsförort i hennes stad, men tycker sig 
däremot veta en hel del om förorten och av vad det är som händer där. 
 

Det var väl i somras nån gång som en person blev skjuten i Högmåssen. Det är mycket sånna 
grejer som händer där /…/ Man åker ju inte till Högmåssen även fast det finns klädaffärer, 
Icaaffärer, simhall och idrottshall där också. Men man åker ju inte dit, just för att man vet att 
det är så mycket som händer där /…/ Högmåssen är det mycket skriverier om, speciellt nu när 
man ska bygga om där. Men det är också mycket skriverier om att området har en dålig 
atmosfär att det händer saker hela tiden där. Alla tidningar har gått runt och frågat folk på stan 
vad folk tycker om Högmåssen. Vilken bild man får. Typ alla svarar att det är stökigt där, det är 
tråkigt där, vi vill inte bo där. 

 
Detta citat tycker jag styrker Arvatson och Suur-nuujas teorier om medias påverkan till att forma 
bilden av miljonprogramsförorter. Här är det tidningen som målar ut en negativ bild av förorten 
som sedan fixeras in i läsares uppfattningar. Media kan få dem som inte själva bor i dessa 
områden att tro att det faktiskt är såsom media beskriver.107 André som är bosatt i Högmåssen 
bekräftar den negativa bilden av förorten som på något vis tycks legitimera den mediala bilden av 
miljonprogramsförorten.    

 

 
107 Karin Arvatson & Kaija Suur-nuuja, ”Inledning”, i Miljonprogram och media, red. Urban Ericsson m.fl. (Stockholm, 
Norrköping, 2002), s. 12. 
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Där jag bor på Högmåssen det är väl kanske inte bästa området direkt. Det känns som stans 

brottsnäste i stort sätt, så det är rätt mycket som händer där. 
 
Detta är även något som bekräftas av informanten Anna som även har en intresseväckande 
förklarning till att det ofta förekommer kriminalitet i miljonprogramsförorter. Citatet skildrar 
ekonomin som avgörande för uppdelning mellan kategorierna ”vi” och ”dom”.  
 

Det beror väl just på skillnader hur folk har det och att man blandar människor som har det 
sämre och bättre ställt. För då är dom inte riktigt avundsjuka, men ändå blir det att det här 
behöver jag och det där har dom, då kan ja väl gå och hämta cykeln på den där tomten som har 
flera stycken. Lite så är det. 

 

Segregerat, det är ”vi och dom” 
Något som är av stor vikt i valet av bostad hos informanterna är grannskapet, att ha kontakt 
med sina grannar och veta vilka de bor med. En gemenskap grannar emellan benämner några 
av informanterna vara en orsak till att de ska trivas med sitt boende. Grannkontakt anses 
också vara viktigt i den benämningen att kunna känna sig trygg i sitt eget bostadsområde. 
Detta är även något som Jacobs tar upp då hon menar att grannkontakten skapar trygghet i 
stadsdelar där kriminalitet är vanligt.108 Informanten Josefin uttrycker sig såhär när hon 
förklarar varför hon valde bort att bosätta sig i en miljonprogramsförort för att i stället bosätta 
sig i en annan förort.    
 

Vi gick ut på promenad efter att vi tittat på lägenheten och var man än gick så var de inga 
svenskar. Det var bara invandrare inga svenskar alls. Det enda man hörde var bara andra språk 
och ingen svenska. Då kände man oj. Alltså det kändes som om vi flyttar hit kommer inte vi få 
nån kontakt med grannarna /.../ Att ha kontakt med grannarna är ju väldigt viktigt för mig. 
Det kändes som om vi inte skulle ha nåt gemensamt med dom om vi flyttade dit, eftersom 
dom har en helt annan kultur och kunde knappt svenska. Dom vi var och tittade på lägenheten 
hos, dom pratade vi engelska med för dom kunde inte svenska /…/ Det kommer att bli vi och 
dom liksom och de kändes som att här kommer vi inte att trivas. 

 
Citatet anser jag visar att det finns en föreställning om att språk hör ihop med kultur och att 
gemensam kultur också betyder gemenskap grannar emellan. Det finns också tendenser till en 
kategorisering av grupper i ”vi och dom”.109 I det här fallet får även alla som har invandrat 
oavsett etnicitet representera en och samma kategori, såsom Hylland Eriksen utrycker sig en 
generalisering av ”invandrarkulturen”.110 Då Josefin ger intryck av att hon redan på förhand vet 
var gränserna går. Jag hänvisar till ytterliggare ett citat av Anna som jag tycker exemplifierar 
denna kategorisering.  
 

 
108 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 51 ff. 
109 Mats Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996), S. 137 ff. 
110 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nora, 1999), s. 27, 31f. 
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Det är väl olika från förorter men just att det blir sådär uppdelat tycker jag märks ganska 
mycket. Det är liksom ”invandrarområdet” och sen så är det ju ”svenskområdet” /…/ Det blir 
ju att en svensk drar sig helst till en svensk, för att dom har liknande traditioner och det blir väl 
helst att en kurd drar sig till en kurd, för att dom förstår varandra mycket bättre. Man drar sig 
ju till dom som är mest lika en själv och då blir det ju att man delas upp, även fast man inte gör 
det direkt frivilligt. Men det handlar väl mest om likheter, inte att man är rädd för varandra 
eller så, utan dom man har mest gemensamt med. Jag tror det spelar ganska stor roll för 
traditioner. Hur familjen fungerar tillsammans, för det är ju ofta traditioner och kanske lite 
religion också som avgör hur man beter sig. Det spelar roll för vilken man väljer att umgås med 
senare, för det är ju lättare att umgås med den som man är mer lik.  

 
Även här kan det urskiljas att några av informanterna anser att kulturen har stor betydelse för att 
människor ska trivas med varandra eftersom den skapar en sorts gemenskap som inte går att 
finna mellan människor från olika kulturer. Denna uppdelning menar Anna mest är spontan och 
inget hon strävar efter, utan det blir så. Det handlar om likheter snarare än olikheter. Kultur är i 
det här fallet ett sätt, som Hylland Eriksen menar, att markera skillnader mellan varandra.111 
Citatet visar också att segregering mellan olika folkgrupper förekommer mellan bostadsområdets 
invånare. Kontakthypotesen112 som jag beskrev ovan syftar till att individen väljer bostad vartefter 
han eller hon tycker att det stämmer in på sitt umgänge, anser jag är en förklaring till den här 
sortens boendesegregering.  

Även här kan det beskrivna fenomenet kopplas till Hylland Eriksens diskussion, att 
människan gärna vill hävda att det är kulturen som skiljer henne från någon annan människa.113 
De två citaten anser jag även kan relateras till att invandrare ses som mer kulturbundna än vad 
svenskar är och det har alltså redan här skett en medveten eller omedveten gränsdragning, som 
sedan ligger till grund för särskiljandet mellan ”vi och dom”. Förutom att olika boenden, såsom 
uppdelningen i hyres- och bostadsrätter och att olika sociala grupper, inte har lika ekonomiska 
förutsättningar, anser jag att denna typifiering också ligger till grund för att segregation i boendet 
ska utvecklas.   

Under en virtuell observation kunde jag också finna denna form av kategorisering och 
åtskillnaderna mellan ”vi och dom”. En av deltagarna på chattforumet skrev såhär: 
 

Skulle man satsa pengar på de områden som man redan satsat pengar på? Det är att göra det 
lätt för sig. Områdena blir ej bättre än vad dom som bor där gör det till. Det beror på dom. 

 

En känsla av trygghet  
Några av informanterna anser att trygghet varierar beroende på vilka platser man vistas på. En del 
anses vara farligare än andra. Anna utrycker att det fanns en viss oro för att vara ute sent på 
kvällarna när hon bodde i förorten, men att det inte var något hon tänkte särskilt mycket på då, 
men som hon tänkt på när hon flyttat ifrån området. 

 
111 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nora, 1999), s. 27, 31f. 
112 Eva Andersson m.fl., ”Från Babylon och Chicago till Fittja”, i Den delade staden, red. Lena Magnusson (Umeå, 
2001), s. 96. 
113 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nora, 1999), s. 27, 31f. 
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Det var ju inte så att man behövde gå och vara orolig men de fanns ju ställen som man aktade 
sig för. Jag skulle aldrig gå till torget sent på kvällen till exempel, men området som jag bodde i 
tyckte jag inte att det var så farligt alls /…/ Det är väl snarare så att de är fel folk ute (skratt) 
för de som går ut sent på kvällen, kanske är ute för att hitta på hyss och de som inte gör sånt 
håller sig inne. Jag är väl rätt glad att jag inte bor där nu för då hade jag oroat mig för saker 
som jag inte brydde mig om på den tiden, som inbrott och sånt där. Det tänkte jag väl inte så 
mycket på då, utan det var mera nu har nån fått bensin slangad eller så. Det hade jag väl tänkt 
på nu. Men jag vet inte om min syn har ändrats så mycket annars, för jag tycker ändå att det 
var bra att växa upp där. 

 
Det finns även en föreställning om att tryggheten ökar ju mer folk som vistas i området. Detta är 
något som stämmer in på Jacobs grannskapsteori att variation i en stadsdel skapas genom att folk 
ständigt vistas i området och att även tryggheten för att något ska inträffa ökar.114 Informanten 
Max anser jag visar detta.   
 

Nja, man brukar ju vara tryggare i centrum för där finns det mycket folk. Då kan ju folk inte 
göra så mycket saker. Det blir ju för de mesta värre om man är långt borta nånstans, inom ett 
område där det inte finns så mycket folk, då brukar det vara mycket bråk och sånt där. Det 
ökar ju risken för att nåt ska hända /…/ 

 
Även några informanter diskuterar trygghet men utifrån ett annat perspektiv som också stämmer 
in på Jacobs teori. Att det finns en föreställning om att ha en kontakt med grannar och 
grannsamverkan minskar risken för inbrott och kriminalitet i ett bostadsområde.115 De ser därför 
kontakt med grannarna som en mycket viktigt del i valet av bostad. Nedan följer ett citat från 
André. 
 

Ja det känns ju skönt om man har grannar som man kan heja på i trapphuset eller bara umgås 
lite grann med. Det är väldigt viktig /…/ Speciellt eftersom det är lite oroande över 
brottslighet överhuvudtaget på området. Det är frågan om när man ska låsa dörren om 
kvällarna och om man ska behöva ha nyckel för att komma in i huset redan från början, vilka 
lås som ska vara på dörrarna om några reparationer behövs och så. Det vore bra. 

 

Kranspårsarkitektur och boendet som statusmarkör 
Något som har varit genomgående i princip alla intervjuer är informanternas föreställningar om 
att det finns boenden som är mer uppskattade och eftertraktade än andra. Det kan urskiljas att 
miljonprogramsförorter har olika status, det inte är givet att alla dessa har negativ klang, utan det 
är några utvalda områden som anses ha negativ klang. Det är därför vanligt att individen väljer 
bort dessa områden i sökandet av bostad. En förklaring är att folk inte vill förknippas med 
området och tillskrivas samma negativa klang som området och dess invånare. Det handlar om 
att individen vill visa upp en annan identitet för omgivningen som inte stämmer in med den 
stigmatiserade identitet som bostadsområdet har sedan tidigare. Istället för att eventuellt 

 
114 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 153 f. 
115 Ibid. s. 51 ff. 
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tillskrivas en objektiv identitet, det vill säga bli bedömd av sin omgivning på ett sätt som inte är i 
samklang med hur individen själv uppfattar sig, det vill säga den subjektiva identiteten.116 Är det 
enklare för honom eller henne att helt utesluta denna risk och istället välja bort ett boende i ett 
stigmatiserat område för att själv slippa bli stigmatiserad av sin omgivning.  Informanten Kalle 
säger såhär: 
 

Säger man till de som bor i de där villorna som ligger alldeles bredvid Högmåssen att de bor i 
Högmåssen, blir de ju alldeles tokiga. De bor ju inte i Högmåssen utan i Rotuna. Fast 
områdena egentligen hänger ihop så får man inte säga att de bor i Högmåssen och det gör man 
ju liksom för att retas. Jaha du bor där ute /…/Ja men jag menar statusmässigt så är det ju så, 
sen om det är bättre eller sämre att bo där det kan ju inte jag svara på men rent allmänt så är 
väl Eskilsbro där alla vill bo och runt i kring /…/ Sen är det ju Högmåssen som har sämst 
klang. Fast jag tycker (sänker rösten) ju liksom att det området ligger naturmässigt finare än vad 
områdena gör på andra sidan stan. 
 

Val av boendeområde är en fråga om prestige och status. Statushypotesen som anses vara en 
bidragande orsak till bostadssegregation styrker detta och fokus ligger på att individen hela tiden 
strävar efter att bo på det finaste området. Anna menar snarare att det inte handlar om att bo i 
det finaste området men att hon inte skulle kunna tänka sig att bo i det sämsta heller.  
 

På sätt och vis, för man vill ju inte råka ut för nånting illa bara för att man bor i fel område, 
men det behöver ju inte vara det finaste området heller. Man behöver inte ha finaste området 
men man väljer ju ändå vart man ska bo. Området spelar väl roll men det beror ju på närheten 
in till stan och sånt också. Så ja visst spelar det roll men sen så vill man ju ha ett bra boende 
också, så viktigaste är ju lägenheten. 

 

Kopplar man denna diskussion till Pierre Bourdieus tankar om habitus och smak, så går det att 
finna likheter mellan individens val av boende och hans eller hennes utbud på olika kapital, då de 
markerar vilken position individen har i samhället.117 Har en individ som vana att bo på ett visst 
sätt sedan mycket länge, faller det i hans eller hennes smak att också fortsätta hålla sitt boende på 
samma klass- och statusnivå. Boendet kan ses som en statustillhörighet då det är en del av en 
ekonomisk, social och kulturell investering. Ur denna synvinkel kan boendet även ses som en del 
av individens kapitalinnehav och är ett sätt att markera klasstillhörighet. Nedan följer två citat av 
Max och Josefin som jag anser skildrar smakens ekonomiska påverkan på valet av bostad. 
 

Ja mot centrum skulle jag tro faktiskt. Försöka vara nära centrum så att man kan komma till 
saker ganska fort/…/ Är läget väldigt dåligt men priset är väldigt lågt skulle jag nog inte välja 
det. Samtidigt som det är tvärtom också. Är läget väldigt bra men priset väldigt högt skulle jag 
inte välja det heller. Man försöker ju hitta nå mellanting. 
 

 
116 Oscar Pripp, Företagande i minoritet (Stockholm, 2001), s. 25 f. 
117 Se den gemensamma inledningen, s. 17. 



 34 
 
 

                                                

Jag kan inte tänka mig att bo varsomhelst, men samtidigt avgör ekonomin. Måste man ha en 
mindre lägenhet så kan jag tänka mig det. 

 

Särskiljandet mellan så kallade ”fina och fula” miljonprogramsområden och förorter har varit 
genomgående i nästan alla intervjuer. Det finns en föreställning om att det i vissa områden anses 
avgöra vilken status individerna har. Diskussion om att bo i stigmatiserade och utsatta områden 
har varit synlig i den bemärkelsen att dessa betraktas som ett ibland alltför avlägset alternativ till 
boende. Mycket kan bero på att individen i vissa fall inte vill förknippas med dessa områden på 
grund av rädsla för att själv anses vara avvikande och bli stigmatiserad av omgivningen. Anna 
uttrycker sig såhär:  
 

I vissa fall blir det ju FÖRORTEN och då blir det ju Dalberga och de ställena och då blir det 
ju nej, det är dåligt att bo i förorten. Samtidigt så är förorten alla små ställen till den stora 
staden. Jag ser väl inte nåt illa med att bo i Dalberga heller /…/De flesta förorterna är väl 
ganska lika, ganska okej men sen är det väl olika uppbyggnad. Vissa består av bara hyresrätter 
och andra är blandade med villor. Det är ganska bra blandning. Det är ganska lika i alla 
förorter, det är inte så att det är ett område som består av ett slags boende /…/Det är väl som 
att Dalberga ”å nej vart kommer du ifrån” så der klingar ju dåligt men det är inte farligare mer 
än att folk också undrar ”å nej stockholmare” (skratt).  

 
Jag har förstått det som att vissa av informanterna prioriterar vilket läge bostaden befinner sig i 
när de söker bostad. Detta är något som Magnus Mörck relaterar till i sin studie Storstadens livsstilar 
och boendekarriärer, då han konstaterar att det inte är boendet eller lägenheten i sig som anses vara 
viktigast med boendesituationen, utan viktigast är det att individen ska bo i ”rätt område”. 
Centrala stadsdelar har bra anseende och det är där de flesta vill bo.118  

Mörck för även ett relevant resonemang som skildrar boendets betydelse för individen, som 
jag även kan koppla till denna studie. Bostaden kan ses som ett egenvärde och ett värde för att 
uppnå andra värden. För många blir bostaden ett vanligt sätt att visa upp sin egendom och valet 
av bostad styrs därför av ekonomi och konsumtion. Bostadens stil säger något om individens 
identitet, status och tillhörighet och därmed utgör den en del av individens biografi. Mörck menar 
vidare att bostaden även uttrycker vem en individ anser sig vara.119 Kopplar jag detta resonemang 
till min egen studie och det jag nämnde tidigare om människans sociala identitet, kan bostaden 
utgöra ett attribut som säger något om individens subjektiva identitet, det vill säga den identitet 
som individen vill visa upp för sin omgivning.  

Genomgående hos alla informanter är att miljonprogramsförorter som ligger avlägset från 
stadskärnan också anses vara mindre attraktiva. Har områdena dessutom ingenting som lockar 
folk dit eller inte är en genomfartsled, finns det heller inget som tilltalar människor att bosätta sig 
i områdena. Detta är något som jag i min observation även kunde konstatera. Köpcentrumet som 
jag befann mig på en fredagsförmiddag, tycktes ha en jämn genomströmning av folk. Folk kom 
och gick hela tiden och det verkade inte som om strömmen någonsin upphörde. Området var 

 
118 Magnus Mörck, Storstadens livsstilar och boendekarriärer (Göteborg, 1991), s. 95.  
119 Ibid. s. 16 ff. 
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beläget relativt centralt i förhållande till stan och något säger mig att köpcentrumet med sitt stora 
utbud av affärer lockade fler besökare än bara invånarna i miljonprogramsförorten. I en av 
intervjuerna framkommer det dessutom att området är det ställe folk åker till för eventuella 
shoppingärenden och har enligt mig en jämn genomströmning och variation på folk. Detta tror 
jag gör att folk som inte bor där, lättare kan relatera till förorten och den blir mer accepterad även 
som boende.   

Avslutningsvis vill jag knyta analysen till miljonprogramsförorternas uppkomst. Jag har 
tidigare nämnt att det från olika håll riktas kritik mot områdena vad gäller bostadsplangeringen 
och de politiska besluten som togs. Men vad var det egentligen som lät styra både byggprojekten 
och utformningen av områdena? Informanten Kalle kallar det kranspårsarkitektur.  

 
Det var ju för att få större bostäder helt enkelt. Man hade en expansiv tid inom industrin och 
mycket folk som kom hit för att jobba. Det var ett politiskt beslut att man skulle bygga en 
miljon lägenheter under tio år. Sen restaurerade man hela det området som jag jobbade med 
för en miljard och då hade man byggt det nytt tio år tidigare, så nerslitet. Ja, miljön var inte 
riktigt bra. Man knycklade till husen, man tog bort en del våningar och gjorde husen lägre/…/ 
Jag vet ju att de där områdena som så, planerades efter kranspåren. Det var kranspåren som 
styrde arkitekturen på den tiden. Nådde kran dit eller nådde kran dit /visar med händerna/ så 
sköt man ihop husen. Det tjänade man enormt mycket pengar på. Lite otäckt att det är det som 
bestämmer hur områdena ska se ut. 

En avslutande diskussion 
Syftet med denna studie är att se vilken betydelse boendet har för individers identitetsskapande 
och belysa människors tankar och upplevelser kring miljonprogramsförorter. Jag har använt mig 
av kvalitativa intervjuer och fältobservationer för att samla in analysmaterial som jag har 
analyserat utifrån Grundad teori.  

Sammanfattningsvis vill jag påstå att mina informanter ser boendet som ett värdesatt 
livsvillkor. Individens eget boende spelar stor roll i hans eller hennes bedömning av andra. 
Diskursen kring miljonprogramsförorter har uppmärksammats olika i media beroende på vilken 
förort det handlar om. Det finns en fixerad bild av att förorten skulle ha en negativ stämpel. 
Informanterna anser däremot inte att förorten har någon anledning till att bli stämplad, men att 
det ändå har blivit så med tiden. Det finns även en föreställning om att vissa områden anses vara 
otrygga i den bemärkelsen att invånarna undviker vissa platser sent på dygnet. Jag tolkar dock att 
det i de flesta förorter och stadsdelar förekommer områden som individen bör undvika och att 
detta inte är något specifikt för miljonprogramsförorter. Några av informanterna instämmer i att 
tryggheten ibland känns sämre men att det är något som de hanterar, då det inte tjänar något till 
att lägga ner energi på att vara rädda.  

Det förekommer även en uppfattning om att vissa bostadsområden är attraktivare än andra. 
Ju närmre stadskärnan boendet ligger och ju större utbud av aktiviteter området har som folk kan 
relatera till, desto högre statusvärde har området. Informanterna ger ett paradoxalt intryck då de 
menar att det inte har betydelse i vilken miljonprogramsförort de bor i, samtidigt som de väljer 
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bostad och föredrar att helst inte bo i det ”fulaste området”, det vill säga, det område som har 
allra sämst rykte.  

Det förekommer typifieringar och kategoriseringar mellan och inom olika områdens invånare. 
Kategoriseringar där informanterna skiljer på ”vi och dom”. Till kategorin ”dom” tillhör de 
individer som inte delar samma kultur som de själva, men det handlar inte om rädsla eller 
avståndstagande från dessa. Denna uppdelning sker omedvetet då individen umgås med den han 
eller hon är mest lik. 

I studien kan det urskiljas att individens val av boende speglas av vad individen har 
socialiserats till att tycka om och trivas med. Några informanter föredrar därför ett boende som 
påminner om deras tidigare erfarenheter, medan andra istället har vidgat sitt perspektiv på boende 
och föredrar istället raka motsatsen till sitt boende under barndomen. Detta kan kopplas till 
Bourdieus teorier om smak och habitus då individen med ett speciellt utbud av kapital, det vill 
säga tillgångar, föredrar ett visst boende framför ett annat. Att föredra ett boende i en förort eller 
ett miljonprogramsområde ligger alltså i individens smak. Ett stämplat och stigmatiserat område 
verkar därför inte vara förstahandsvalet för en individ som aldrig har haft kontakt med förorten, 
utan han eller hon föredrar ett boende med samma status som sitt tidigare boende.  

Grannskapet har ett stort inflytande för huruvida individen ska trivas med sitt boende eller 
inte. Att exempelvis ha kontakt med grannarna kopplar jag till att individen vill känna sig trygg 
genom att veta vem han eller hon bor med. Grannskapet formar på så sätt en slags gemenskap 
där individer tar hand om varandra och ser efter bostadsområdet i olika syften. 

Efter att jag gjort denna studie anser jag mig ha fått en bred inblick av hur förorten upplevs 
av människor i olika sammanhang. En fråga som jag inte har fördjupat mig i är: hur politiker och 
samhällsplanerare arbetar för att göra miljonprogramsförorterna mer attraktiva, så att ett boende i 
förorten blir ett förstahandsval för alla? Denna fråga hade varit intressant att ta med om jag fått 
fördjupa mig ytterliggare i studien. Det hade då varit av intresse att intervjua människor som är 
engagerade i frågan och eventuellt genomföra en gruppintervju, för att se hur informanterna i 
interaktion diskuterar frågan utifrån den politiska diskursen om miljonprogramsförorter. Utifrån 
denna empiriska studie vill jag sammanfattningsvis påstå att boendet har en stor inverkan på hur 
individen väljer att visa upp sin identitet för omgivningen och ses därför som ett mycket värdesatt 
livsvillkor. 
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Bad news is good news – en studie om hur 
förortsbor tacklar samhällets fördomar 

Författad av Majda Ramic 
 

Inledning 
Miljonprogramsprojektet var från början en god tanke. Tanken var att alla svenska invånare skulle 
ha en bostad med en rimlig hyra och sanitära bostadsförhållanden. Förutom de radhus och 
kedjehus som fanns innan började höga betongblock byggas runtom i de svenska förorterna och 
miljonprojektet blev en verklighet. Dessa höga block med lägenheter började så småningom fyllas 
upp med människor som samhället idag ser som ett samhällsproblem och den goda tanken med 
miljonprojektsområdena förvandlades utifrån en samhällelig synvinkel istället till någonting 
negativt. Idag förknippas dessa områden med kriminalitet, droger och man ser på förorten som 
en farlig plats att bosätta sig i. 

Denna bild som många människor har av olika förorter idag har medfört många svårigheter 
för människorna som är bosatta där då vi ofta tenderar att kategorisera och placera människor i 
fack. Utifrån bland annat klass, kultur och etnicitet får vi snabbt en uppfattning om människor 
som avgör hur vi väljer att bemöta dessa. Att det finns områden som är farligare än andra kan 
inte förnekas, men hur hjälper man människor i området att förbättra sin situation genom att 
peka ut ett visst område som problematiskt. Det kan te sig simpelt att utpeka det som är 
problemet i samhället idag då media har en tendens att just peka ut problem ur ett samhälleligt 
perspektiv. Men hur uppfattas situationen av dem som är eller som har varit bosatta i förorten? 
Detta är någonting som kommer att ligga i fokus i mitt arbete.     
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att försöka belysa bostadsförhållandena i olika miljonprogramsförorter 
ur de förortsbosattas synvinkel. Att skildra deras föreställningar på hur samhället ser på dem och 
deras syn på massmedias inflytande för den bilden som har skapats.  
 

• Hur upplever en individ från förorten sin bostadssituation? 
• Hur samhällets syn inverkar på individens självbild? 
• Kan denna bild av förorten avskaffas genom strukturella förändringar av området? 

Metod 
Analysen är baserad på fyra ostrukturerade intervjuer då jag hade avsikten att skapa ett öppet 
samtal med informanterna och därigenom ställa uppföljningsfrågor på det som jag ansåg var 
relevant för studien. Med en ostrukturerad intervjumetod menas att forskaren använder sig av ett 
PM som en checklista för de teman som är tänkta att diskuteras under intervjun. På så vis fick 
informanterna möjlighet att tala öppet om sina erfarenheter om bostadsförhållanden i förorten 
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och därigenom skapa en känsla av att de hade möjligheten att associera fritt om ämnet.120 
Eftersom jag själv inte har någon som helst erfarenhet av att bo i ett miljonprogramsområde fick 
informanterna helt enkelt tala fritt om sina upplevelser av att bo där och själva bestämma vad de 
ansåg vara viktigt att berätta för mig.     

Efter insamlingen av empirin fortsatte jag med kodning av materialet med inspiration från 
Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, vilket innebär att forskaren benämner, åtskiljer, kombinerar 
och organiserar data. Detta innebär att jag efter transkriberingarna av intervjuerna gjorde ett 
teoretiskt urval av det som var intressant för min frågeställning.121 Därefter fortsatte jag med 
öppen kodningen för att finna likheter och olikheter av datamaterialet. Mer information om 
tillämpning av Grundad teori kan hittas i den gemensamma delen. 
 

Informanterna 
Samtliga informanter är i 21-30 års ålder. De är två män och två kvinnor som lever under 
liknande ekonomiska förutsättningar i samhället idag. Tre av dem studerar på universitet och en 
arbetar. Tre av informanterna har under olika perioder i sina liv bott i så kallade 
”problemområden” i förorten. En informant bor fortfarande kvar i det område där hon växte 
upp. På grund av ombyggnad har man lyckats dämpa områdets stämpel som ”problemområde” 
men områdets dåliga rykte kvarstår fortfarande. 
 

Etikdiskussion 
I den gemensamma etikdelen har vi talat om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer som vi har 
tagit hänsyn till under studiens gång. Den första kontakten med samtliga informanter skedde 
muntligt då jag är bekant med alla informanterna på ett eller annat sätt. Redan under första mötet 
talade jag om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst får avbryta sin 
medverkan. Vid intervjutillfällena fick informanterna även ta del av informationen i from av ett 
brev där jag upplyste möjlig kontakt med ansvarig lärare ifall informanterna hade ytterligare 
frågor om studien. I brevet informerade jag även om syftet med studien och hur datamaterialet 
skulle bevaras.  

Jag märkte under några av intervjuerna att diskussion kring stigmatiserade områden kan bli 
problematisk på grund av utpekandet av vissa etniska grupper. Vid ett tillfälle diskuterades 
specifika etniska grupper som mer problematiska än andra på grund av religion och traditioner 
och hur kommunen gick tillväga för att omplacera dessa grupper i andra områden. Bente 
Gullveig Alver & Ørjar Øyen menar att forskaren måste se efter syftet med forskningen och hur 
nära frågorna går in på gruppers och individers särskilda intressen.122 Jag har valt att inte ta upp 
de här grupperna i analysen på grund av risken att peka ut en grupp för att vara typisk för ett visst 

 
120 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 300. 
121 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 34. 
122 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 55. 
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handlande. Dessutom ansåg jag inte heller att det var relevant för studiens syfte trots att en 
informant ansåg att detta var någonting som denne ville informera mig om. 

Valet av mina informanter kan möjligtvis kritiseras eftersom alla informanterna på olika sätt 
är bekanta till mig. Det kan enligt mig försvaras eftersom jag ville intervjua personer som lever 
under liknande förutsättningar i samhället idag och som antingen bor eller som har bott i 
stigmatiserade områden i Sverige. På grund av svårigheter att hitta personer som uppfyller dessa 
kriterier har jag valt att använda mig utav ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
forskaren använder sig utav personer som finns tillgängliga för honom eller henne.123  För att 
anonymisera mina informanter på bästa möjliga sätt, främst två av informanterna som känner till 
varandra, har jag valt att använda mig utav en mer generaliserande analysmetod, det vill säga att 
jag i analysen inte har avslöjat några detaljer över vilken informant som sa vad. Bente Gullveig 
Alver & Ørjar Øyen diskuterar kring möjligheterna till anonymisering av informanter i den 
slutliga analysen. De menar att forskarens val av en analysmetod som inriktar sig mot mer 
generaliserande sammanhang kommer att underlätta för honom eller henne att gömma enskilda 
individer än om forskarens analys bygger på små urval, genomsnittliga miljöer och detaljerade 
beskrivningar.124 Därför har jag heller inte avslöjat platserna som informanterna talar om då jag 
inte vill peka ut ett visst område som sämre eller bättre. Studiens syfte är att belysa förhållanden i 
den stigmatiserade förorten, sedan att en viss förort anses vara sämre än en annan har inte någon 
betydelse. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Orsaken till- och effekter av segregation 
En av orsakerna, som Susanne Urban beskriver i sin bok Att ordna en stad, till en stads 
befolkningsfördelning är individernas olika resurstillgångar. Att vissa marginaliserade grupper i 
samhället koncentreras till vissa bostadsområden är helt enkelt resultatet av resursfördelningen.125 
Den så kallade Chicagoskolans126 studier kom fram till att etnisk befolkningsfördelning i första 
hand styrs av ekonomiska resurser och därmed kan man se på segregation som en naturlig följd 
av ojämnt fördelade resurser. Resultatet av detta blir i sin tur att dessa individer får en försämrad 
social kapital, det vill säga tillträde till mänskliga kontakter som förmedlar information om 
arbetsmarknaden.127  
    

Förslumning och avslumning 
Jane Jacobs använder begreppen ”förslumning” och ”avslumning” i boken, Den amerikanska 
storstadens liv och förfall, för att påvisa hur ”problematiska” kvarter eller områden bildas och vilka 

 
123 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 313. 
124 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 108. 
125 Susanne Urban, Att ordna staden (Lund, 2005), s. 85 f. 
126 Enligt Nationalencyklopedin: nationalekonomisk och ekonomisk-politisk tankeriktning
127 Susanne Urban, Att ordna staden (Lund, 2005), s. 85 f. 
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åtgärder man kan ta vid för at förbättra situationen inom dessa. Hon menar att man omöjligt kan 
lösa de problem som finns i dessa områden genom rivning och ombyggnad då detta bara kan 
resultera i att man förflyttar problemet från en plats till en annan. Enda lösningen för dessa 
områden är att viljan för förbättring kommer ifrån invånarna själva och inte att människorna 
påtvingas in i ett bättre liv.128

 De första tecknen på en bildande slum är avstannande och tristess. Trista bostadsområden 
blir fullkomligt övergivna av de mer energiska, ambitiösa eller välbärgade invånare samtidigt som 
unga som har möjlighet att flytta gör det. Likaså att dessa områden har misslyckats att locka till 
sig nya människor med valmöjligheter. De som istället får överta dessa trista och ”farliga” 
bostadsområdena är människor som har minst ekonomisk valfrihet i samhället. Detta leder i sin 
tur att trångboddheten ökar då människor med minst valmöjlighet tvingas in i mindre populära 
områden på grund av till exempel fattigdom och diskriminering. Anledningen till trångboddheten 
är att de människor som av ekonomiska skäl inte behöver bo kvar i dessa områden istället snabbt 
ersätts av människor som inte har några ekonomiska valmöjligheter.   
 

Bakgrund 
Förorten var ända från 1900-talet fram till 1980-talet en vision för det goda livet. Att bosätta sig 
där betydde att man undkom den ”omänskliga staden”. I förorten fanns det även möjlighet att 
skapa en ny arkitektur vars syfte var att uppnå det moderna projektet; frihet, självbestämmande i 
boendet och högre levnadsstandard. Visionen om folkhemmet skulle helt enkelt förverkligas 
genom nya förortsområden.129  

Lika bostadsvillkor för alla; en god tanke 
Grunden för den moderna stadsplaneringen i Sverige under 1900-talet var att fånga 
uppmärksamheten för hur folkmajoritetens bostäder skulle se ut och sätta människans behov i 
fokus. Den moderne stadsplanerarens uppgift blev med andra ord först och främst att skapa 
funktionella miljöer som stämde överens med majoriteten av svenska folkets behov. Till skillnad 
från den gamla kvarterstaden, där det rådde skillnader mellan gatuhus och gårdshus och mellan 
lägen längs gatan strävade man efter en mer likvärdig fördelning. Områden delades in i zoner och 
idealet blev istället ett lamellhussystem med fritt liggande parallella hustyper, vilket skulle ge 
intryck av att alla som bodde i området var likvärdiga.130 

 Husen som byggdes under 1930-talet var högst tio meter breda och hushöjden begränsades 
till fyra våningar då det var för dyrt att bygga hiss. Det byggdes heller inga gator utan husen 
placerades fritt på landområdet. Grannskapsplaneringen var även en aspekt som var viktig under 
denna tids utformning av förorten. För att interaktion med andra människor skulle underlättas 

 
128 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 301 f. 
129 Elizabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten (Borås, 1999), s. 25. 
130 Ibid. s. 35. 
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byggdes ett grannskapcentrum som placerades centralt i förorten. Tanken var att det skulle vara 
en mötesplats för människor där de tillsammans kunde utveckla gemenskap131

Med förortsbyggandet som drivande faktor i moderniseringen av samhället under 1930-talet 
fick människorna nu möjligheten att byta mörka och osunda bostäder i innerstaden mot moderna 
och välutrustade förortslägenheter, trångboddheten i staden ersattes med ljus, luft och grönska.132  

Trotts viss ombyggnad ute i förorten ansågs bostäderna i Sverige vara trångbodda. År 1945 
fastställdes att en halv miljon hushåll var trångbodda, det vill säga att det bodde två personer eller 
fler i ett bostadsrum.133 För att avskaffa trångboddheten och förbättra bostadsstandarden började 
höghusbyggandet under 1950- talet. År 1953 invigdes den första fullskaliga höghusförorten i 
Sverige som snabbt följdes av en våg av höghusbyggande över hela landet. Massmedier, arkitekter 
och delar av samhället kritiserade dock dessa områden med höghusen för att vara trista och 
tråkiga, samtidigt som andra ansåg att rivningen av småhusen i förorten var en symbol för en 
positiv samhällsutveckling.134  

Under 1960-talet utvecklades ännu ett problem när det gäller bostadskrisen i Sverige, de långa 
väntetiderna på lägenheterna. Väntetiden på en lägenhet kunde vara tio år för vissa familjer. Det 
var under denna tid som idén för miljonprogrammet uppstod. Tanken var att bygga en miljon 
bostäder under åren 1965-1974 vilket skulle lösa de ständiga bostadsproblemen en gång för 
alla.135  

Mot slutet av 1960- talet växte kritiken mot dessa bostäder. Media och olika studier pekade på 
de konsekvenser som den monotona strukturen, bristen på kommunalservice och isolationen 
från staden kunde medföra.136  

Under denna tid ansågs även segregationen vara ett samhällsproblem. Bostadspolitik som 
fördes fram till 1960-talets slut berörde inte problemfamiljerna och invandrare som fortfarande 
befann sig i städernas omoderna små lägenheter, ofta också tillfälliga bostäder på 
rivningskontrakt. I en proposition som antogs av riksdagen år 1968 fastställdes att dessa 
”slumkvarter” i innerstaden skulle bort.  Invandrarna och problemfamiljerna fick nu rätt att leva 
under samma villkor som andra människor. Samtidigt byggdes alltfler lägenheter parallellt med att 
de första invånarna i miljonprogrammen, arbetarklassen, flyttade till radhus och egna hem. De 
ersattes istället av invandrare och medborgare med sämre ekonomiska förutsättningar och 
segregationsprocessen fick vid denna period fäste på allvar.137  
 

 
131 Elizabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten (Borås, 1999), s. 25. 
132 Ibid. s. 35. 
133 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2002), s. 33. 
134 Sophia Lövgren, Att skapa en framtidens folk (Linköping, 2002), s. 58. 
135 The million homes projects: A review of the great Swedish planning project, 
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-40f2-99d1-
76321af397e6%40sessionmgr3, 2007-03-20, s. 303. 
136 Ibid. s. 303. 
137 Karl-Olov Arnstberg, Miljonprogrammet (Stockholm, 2002), s. 163 f. 

http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-40f2-99d1-76321af397e6%40sessionmgr3
http://web.ebscohost.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ehost/detail?vid=7&hid=21&sid=465528aa-b7d3-40f2-99d1-76321af397e6%40sessionmgr3
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Analys 

Förorten - som vilket område som helst 
Majoriteten av informanterna har råkat ut för en och samma fråga; hur orkar du bo där? Om man 
har utländsk bakgrund blir människor förvånade över att man talar bra svenska. Om man är 
svensk frågar de om man någonsin har fått någonting stulet. Detta är bara några av fördomarna 
som människor i majoritetssamhället har mot förortsbor enligt informanterna. Att det skulle vara 
farligt att bo där stämmer inte alls enligt dem, det vill säga om individen anpassar sig till att leva 
efter de normer och regler som gäller för just det området. Informanterna förnekar inte att det 
förekommer brott i de olika områdena däremot menar de att det inte är något som är utmärkande 
för området då brott även begås i det övriga samhället. Enligt dem handlar det helt enkelt om att 
lära sig att leva med situationen.  
 

När man bor där det är som ett bostadsområde som vilket som helst alltså. Man lär sig ju att 
leva där och bo där och det är ingenting speciellt med det egentligen när man bor där tycker 
man det inte. Det finns ju problem och så vidare och saker som händer men, eh, när man bor 
där man känner människorna och så vidare så, då är det inte sån stor grej, det känns som man 
bor varsomhelst egentligen 
 

Vad informanten menar är att man helt enkelt lär sig att leva på de villkoren som erbjuds i 
området. Det sker brott, visst, det uppstår bråk, visst, men det är ingenting som man tänker på så 
mycket. Att informanten säger att han inte uppfattar de problem som förekommer i detta område 
som en stor grej är för att han helt enkelt har lärt sig att acceptera det för att han har förståelse 
för det. Eftersom han har accepterat situationen har han också gjort det enklare för sig att leva i 
området utan att ständigt känna fruktan vilket i sin tur underlättar för interaktion med andra 
människor i området.  
  Det är interaktionen med andra som är avgörande för anpassningen. Man lär sig av sina 
kompisar och av människorna runtomkring, de generaliserande andra138, de oskrivna koder, som 
en informant kallar det, som individen måste följa för att smälta in i omgivningen.  
 

jag vet inte, jag tycker mer asså när jag var mindre och när jag bodde när det var som värst då 
tänkte jag inte så mycket på det för då var det ju min vardag, min vardag var så. 

 
Förorten kan liknas ett litet samhälle för sig där invånarna måste följa vissa normer och regler 
som inte är skrivna men som ändå är självklara och som gäller för alla som befinner sig inom 
områdets gränser. Alla i området vet till exempel var de får och inte får vistas efter en viss tid eller 
hur man ska bete sig för att inte provocera fram tvister med olika människor. Enligt Richard 
Jenkins som utgår ifrån Erwing Goffman är individens identitet förhandlingsbar i samband med 
interaktion med andra människor inom en viss ”ram”. Människan upplever sitt liv som olika 
scener där interaktionen är antingen formellt eller informellt organiserad. Trotts att individer kan 

 
138 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 157, 161 ff. 
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uppfatta dessa scener på olika sätt råder det ändå tillräcklig gemensam förståelse för dessa som 
gör att interaktion med andra människor är möjlig.139 Informanterna menar att så länge man inte 
sticker ut för mycket ifrån mängden klarar man sig utmärkt i det vardagliga livet. Att miljön i 
förorten är en grövre miljö är ingenting som förnekas men anpassar man sig till att leva i 
samförstånd med människorna inom området efter de normer som finns där så är det som vilket 
område som helst, som informanten i citatet ovan uttrycker sig. Han säger dock vidare att den 
stora skillnaden ligger i att individer som bor i förorten ständigt måste försvara sig från de 
fördomar som uppstår när man bor där.   
 

Bad news is good news  
 

det är inte roligt och typ berätta i nyheterna hur Muhammed och hans barn går och handlar 
mjölk på ICA du vet men det är ju vardagen 

 
Samtliga informanter är överens om att medias framställning av förorten har en tendens att gå till 
överdrift. Anledningen till detta enligt dem är för att människor inte är intresserade av att läsa om 
de positiva händelserna utan att problemen i dessa områden är det intressanta. Istället för att 
skildra den verkliga vardagens händelser väljer människorna inom media att peka ut dessa 
områden som problemområden genom att alltid tala om brottsligheten som förekommer istället 
för att nämna även de positiva saker som sker där. När jag frågade en informant om han tycker 
att den bilden som media förmedlar av förorten stämmer säger han så här; 
 

vi kan väl säga det finns alltid mer delat i sanningen än en, vad de tar upp är ju deras syn det 
kanske finns folk som inte vet bättre. Folk inom media, det är inte direkt så att det kommer 
folk från dessa områden och arbetar där. Det är en helt annan grej de kanske inte vet bättre 
och så vidare och sen så har det gått vidare att det finns den bilden och folk förmedlar den 
bilden vidare.   

 

Informanten menar att det är omöjligt för media att förmedla en rättvis bild av förorten då de 
inte har kunskap om hur det egentligen är att leva där. De förmedlar helt enkelt den bild som de 
vill och ser och det är den bilden som de delar med majoritetssamhället. Om ett brott till exempel 
begås så framställs det som att det vore någonting som var typiskt för dessa områden just för att 
människorna inom media har samma fördomar som allmänheten har mot förorten och dess 
befolkning. Brott begås i förorten, det gör det i det övriga samhället också, men vardagens rutiner 
upphör inte för detta menar informanterna. En av informanterna talar mycket om hur den 
mediala bilden kan påverka de boende, främst ungdomar. 
 

om du ger någon identitet att man redan känner från början att jag kan inte få ett jobb jag kan 
inte leva i det systemet som finns utanför utan mitt liv det är som det är här jag måste göra 
grejer för att klara mig och så vidare så kommer ju folk acceptera det på nått sätt. 

 
139 Richard Jenkins, Social Identity (London, 1996), s. 72. 
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Den ständigt negativa skildringen av förorten smittar av sig på de boende menar informanten. 
Genom att personer under hela sin uppväxt får höra att de är utsatta för att de bor i ett visst 
område leder till slut till att vissa faktiskt placerar sig i den rollen som människorna i 
majoritetssamhället har av dem just för att de känner att de inte har en chans att komma ut i 
samhället. Däremot förekommer det även att man tar sitt bostadsområde i försvar. En av 
informanterna säger så här: 
 

Ja, jo men det var ganska stökigt och sådär men ändå så… jag vet inte, det är ju mitt område 
där har jag levt hela mitt liv, det är klart att man försvara det på ett sätt. 

 
Människor som kommer ifrån stigmatiserade områden får så småningom nog av att finna sig i att 
de är andra klassens medborgare bara för att de bor i ett visst område. Istället börjar de känna ett 
behov av att försvara den egna stadsdelen och identiteten mot fördomarna som samhället har. 
Det vanligaste sättet att göra detta är att leva upp till den bilden av farlighet som medierna 
producerar.140  

 
det vattnar din teori på det sättet, oj nu är jag någon du vet, jag är gangster folk är rädda för 
mig så det vattnar ju teorin du vet man är någon äntligen. Man ser inte en annan utväg. Du vet 
folk  tror inte så mycket på att dom kan bli någonting genom skola eller jobb utan,,, folk ser 
det kanske som den enda vägen att synas och bli någonting.  

 
I intervjuerna framkommer det att det i sig förekommer brott, för det mesta ungdomar som 
”langar” för att tjäna lite extra.  Informanterna menar dock att det inte gör området farligare för 
det för oftast känner man till vilka det är som säljer och därför har man valet att antingen ansluta 
sig till dem eller undvika dem.  
 

asså,, jag tror man tänker mycket på vad media säger. Att det är…det är farligt och det är vapen 
och droger och allt såndärnt men…men man märker det ändå inte på samma sätt som när man 
läser i tidningarna för då känns det som att det står…folk står med små stånd och säljer knark 
liksom som på en marknad 

 
Under hela den tid som jag bott där har ingen frågat mig om jag vill köpa knark 

 
Ove Sernhede menar att det är känslan av farlighet som dominerar i de svenska förorterna. Han 
drar parallellen till den franska förorten La Corneuve som mycket väl kan jämföras med de 
svenska förortena, där Wacqaunt menar att det inte är det fysiska våldet som utgör ett hot mot 
den personliga säkerheten utan att det är drogerna. Däremot menar han att droghandeln i La 
Corneuve inte ens kan jämföras med situationen i till exempel de amerikanska ghetton där 
droghandel utgör en central del av den informella, svarta ekonomin som i dessa områden 

 
140 Ove Sernhede ,”Förorten som exil”, i Urbanitetens omvandlingar, red. Thomas Johansson & Ove Sernhede 
(Uddevalla, 2004), s. 116 f. 
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dominerar över lönearbete. I områden som La Corneuve är droghanteringen en av flera bisysslor 
och inte en utväg till individuell ekonomisk framgång på samma sätt som i USA:s ghetton.141

 Det är just på detta sätt som en informant anser att media har framställt hans område, att 
situationen i de amerikanska ghettona mycket väl kan jämföras med förorterna i Sverige. Detta 
tycker informanten dock är skrattretande då verkligheten är att de brott som begås i hans område 
är så små att man knappt känner av dem så länge man håller sig ifrån fel människor. 
  

Isoleringen 
Den huvudsakliga anledningen till att förorten har fått denna farlighetsstämpel eller en negativ 
stämpel överhuvudtaget är på grund av invandrare tycker informanterna. De brott som 
uppmärksammas i media begås ofta av invandrare men det är inte så konstigt eftersom samhällets 
syn på invandrare har gjort att de inte har något annat val än att vara där menar informanterna.  
 

jag vet många mina kompisar bara fan jag vill aldrig bo där och det är bara massa svartskallar 
och sådär. Men jag tycker inte att det är, alltså det är inget 

 
Så säger en informant att hennes vänner ser på det område som hon kommer ifrån. De vill inte 
flytta dit just för att förorten ofta förknippas med invandrare. Informanterna menar att det inte 
spelar någon roll om man är svensk eller utländsk, de flesta tycker ändå lika i den frågan på grund 
av den bild som media förmedlar till majoritetssamhället.  
 

sen att det finns problem det är ju klart jag menar folk har ju… det är hög arbetslöshet och så 
vidare. Det problemet som finns i samhället idag är ju att folk anser att problemet uppstår för 
att det är så pass mycket invandring där fast dom problemena finns överallt och det finns 
människor som har det dåligt. 

 
Problemet i förorten är inte på grund av att majoriteten av förortsbefolkningen är invandrare 
menar informanterna. Själva problemet är att stereotypifieringen av invandrare, att omvärlden 

automatiskt förknippar invandrare med kriminalitet, gör att människorna inte har något val 
eftersom de inte får möjlighet att integreras i det övriga samhället på grund av fördomarna. 
Sernhede menar att den ”andre” utesluts i rasismen ur den sociala gemenskapen eftersom han på 
ett omedvetet plan företräder ett hot mot kulturen och den enskilde individens identitet. Istället 
för att skapa förståelse till varför problemet överhuvudtaget existerar väljer samhället att använda 
sig utav den klichéartade bilden av invandrare, som enligt informanterna har skapats genom 
media, för att skydda sig mot det som man inte har någon kunskap om.142  
 Det som informanterna känner är att samhället inte vill skapa förståelse för är att medias och 
samhällets ”omedvetna” diskriminering påverkar människor på så sätt att de helt enkelt inte ser 
någon annan utväg än att stanna kvar i dessa områden. På grund av den höga arbetslösheten, som 

 
141 Ove Sernhede, ”Förorten som exil”, i Urbanitetens omvandlingar, red. Thomas Johansson & Ove Sernhede 
(Uddevalla, 2004), s. 117f. 
142 Ove Sernhede, Ungdomskulturen och de andra (Göteborg, 1996), s. 85. 
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i sig är resultatet av diskrimineringen, kan de inte leva efter det ideal som samhället har om det 
”goda livet”. Tänkesättet för många i dessa områden är enligt informanterna att om samhället inte 
vill ha med oss att göra så gör vi vad vi kan för att överleva här. Men att detta skulle innebära att 
människor väljer den kriminella vägen istället för den legala är inte sant. Ute i samhället finns 
denna fördom att människor måste kunna tala korrekt svenska för att kunna komma ut på 
arbetsmarknaden säger en informant. Detta är långt ifrån sanningen, som det framkommer i 
intervjuerna, då isoleringen ifrån samhället har bidragit till att människor kan få hjälp med i 
princip vad som helst på vilket språk som helst. Därför behöver de inte ens lära sig svenska 
eftersom de har möjlighet att skapa sig ett hederligt liv inom området utan att ens sätta sin fot 
utanför dess gränser.  
  

för det finns allt där det finns centrum mataffär det finns allting där, det är ett eget samhälle, du 
måste inte åka utanför, du kan leva ett liv där utan att en enda gång i ditt liv tala ett enda 
svenskt ord 

 
Isoleringen från det övriga samhället gör att människorna i förorten oftast umgås inom områdets 
gränser. Som flera informanter säger, varför ska man lämna området om allting finns på platsen, 
skolor, köpcentrum, fritidsgårdar och körskolor som några exempel. Berger och Luckman menar 
att individen uppfattar de signifikanta andra som förmedlare av verkligheten.143 Eftersom de 
signifikanta andra ofta utgörs av människorna som bor i området blir de också förmedlare av hur 
vardagens verklighet är, det vill säga den ”dominerande verkligheten”. Denna dominerande 
verklighet uppfattas av människan som normal och själfallen då den inte går att ignorera.144 Det 
är väldigt svårt för ungdomar att till exempel vilja skaffa en utbildning när de inte känner till 
någonting annat än det som finns inom områdets gränser.  
 

om man inte vet någonting annat så kan man inte heller vela ha någonting annat 

 
Begränsning av det sociala nätverket som uppstår med denna isolering försvårar situationen ännu 
mer då man förlorar tillträde till mänskliga kontakter som förmedlar information om 
arbetsmarknaden i det övriga samhället. Denna onda cirkel som historiskt sett har skapats genom 
diskriminering gör att människor ur marginaliserade grupper i samhället helt enkelt har samlats i 
de områden som ingen annan i samhället finner attraktiva och på grund av den begränsade 
ekonomin stannar där.145

Ombyggnad som en problemlösning 
I en av intervjuerna framkommer det att ombyggnad av denna informants område faktiskt har 
löst många av problemen i området. Genom eliminering av lägenheter och strukturell förfining 
har man lyckats skapa en mer trivsam miljö att bosätta sig i enligt informanten. Hon själv 
upplever området nu som mycket mer trivsamt och fridfullt. Den trångboddhet som hon 

 
143 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 166. 
144 Ibid. s. 33. 
145 Susanne Urban, Att ordna en stad (Lund, 2005), s. 85 f. 
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egentligen upplevde var själva problemet i området har upphört att existera. Det framkommer att 
det fortfarande finns mycket invandrare kvar som även innan renoveringen bodde där men den 
stora skillnaden är som sagt att det inte finns lika mycket människor, att det inte är på samma 
nivå som det var innan. Trots att informanten finner miljön som mycket mer trivsam menar hon 
att det nu istället är folktomt i området. När jag frågade henne varför hon upplever miljön som 
mer trivsam säger hon så här: 
 

mycket spelar det nog roll att det är, det är lugnare…det är jättemånga lägenheter som är 
borttagna fast det är fortfarande jättemånga lägenheter som står tomma 

 
Hon funderar mycket kring var alla människor som tidigare bodde där har tagit vägen. För några 
år sedan säger hon att man kunde se människor överallt, främst ungdomar som bara hängde, men 
nu när hon tar en promenad på kvällen så möter hon högst två personer. Hon tror att en 
anledning kan vara att människorna som flyttade helt enkelt kanske inte hade råd att stanna kvar i 
det förfinade området på grund av höjningen av hyrorna där dessutom el och vatten inte längre 
ingår.  
 

så många har ju flyttat dit nu, så nu är det värre där än vad det är här va. Och sen höjde de ju 
hyror ganska mycket sen när de byggde om så jag vet inte, mycket är väl därför också att 
många flyttade för att man inte har råd att bo kvar 

 
Många av människorna som bodde i det område som informanten kommer ifrån har helt enkelt 
blivit tvungna att flytta till ett annat bostadsområde där hyrorna var billigare. Jane Jacobs menar 
att de statliga försöken att ta bort slumkvarter och dess invånare genom nybyggda 
bostadsområden fungerar inte i längden. Hon menar att denna omplacering tenderar att förstöra 
de områden där det kan finnas positiva gemenskaper som från statlig sida borde uppmanas istället 
för att förstörs genom att man placerare slummen där.146      
 Trots informantens positiva inställning till kommunens åtgärder av hennes område berättar 
hon att hennes vänner som bodde i en annan förort till samma stad talade mycket om den 
försämring som de upplevde i sitt område i samband med renoveringen. Det vännerna upplevde 
var just denna trångboddhet, att det kom mycket människor på en gång som till en början 
upplevdes som kaotiskt. Jacobs menar att det är just det som händer när de nyinflyttade 
människorna inte har någonting gemensamt med varandra och de boende i området. De som av 
ekonomiska skäl inte behöver bo kvar i dessa områden flyttar samtidigt som de snabbt ersätts av 
människor som tillfälligt inte har några ekonomiska valmöjligheter. Denna onda cirkel kan endast 
brytas genom att man får människor att vilja stanna kvar för att i samma område skapa sig ett 
bättre liv.147 På grund av den massutvandring som skedde i samband med hyreshöjningen blev 
det istället ett annat område som fick ta emot det så kallade ”problemet”. En informant som just 
bodde i det området som försämrades i samband med renoveringen menar att hon och hennes 

 
146 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 301. 
147 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 307 f. 
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familj helt enkelt valde att flytta därifrån när de uppfattade själva situationen som värst. Hon 
säger att det kom en ”massa” av folk över en natt vilket skapade oro bland de första 
hyresgästerna men innan denna massinvandring upplevde hon inte alls att det fanns några större 
problem i området. Hon menar att de riktigt stora problemen började uppstå när de nya 
hyresgästerna flyttade in.  
 

Det blev strängare även garage, i garaget med bilar, det var inbrott mera. Ehm…ja…mycket 
poliser runtomkring och ambulanser och så. 

 
I detta område skedde just det som Jacobs beskriver som den första processen till en 
slumbildning. Enligt informanten ökade invånarantalet på mycket kort tid. Anledningen till detta 
är just för att människor med sämre ekonomiska resurser helt enkelt inte kunde bo kvar i sina 
hem på grund av de höga hyrorna. Istället fick de trängas ihop i ett annat område som var mindre 
populärt, men som inte visade några tecken på stora problem.148      

 
jag tror fortfarande att folk inte vill bo där för att det har ett dåligt rykte. Det sitter kvar,, det 
ryktet som har varit 

 
Trots att situationen i det nybyggda område kan uppfattas som förbättrad så har nu området 
ställts inför ett annat dilemma, många av de nya lägenheterna står tomma. Informanten tror att 
det kan bero på att det dåliga ryktet fortfarande består. Det framkommer även att man har 
försökt att locka fler människor till området genom att betala halva hyran under ett år men detta 
har inte lyckats. Hon menar dock att hon ser positivt på framtiden i området eftersom människor 
helt enkelt behöver tid för att faktiskt tro på att detta område har blivit bättre. 
 

 Alternativ lösning 
Andra informanter är skeptiska till att man kan lösa problemen i miljonprogramsområdena 
genom ombyggnad. I en av intervjuerna framkom flera andra åtgärder som togs vid för att 
möjligtvis förbättra situationen i området. Man har genom att höja hyrorna med dubbelt så 
mycket försökt att locka till mer förmögna familjer men eftersom ingen som bor i området har 
den ekonomin och ingen som har den ekonomin vill flytta dit har man misslyckats. Denna 
informant menar att samhället snart måste vakna upp och inse att de invandrare som finns i 
Sverige inte kommer att försvinna. Det enda som kan göras för områden som hans är att 
förbättra situationen för människorna som bor där nu så att de i sin tur får viljan att hjälpa sig 
själva. För som det ser ut nu så är det ingen annan som vill bo i dessa områden förutom de som 
har blivit utstötta ifrån det övriga samhället. Informanten menar att samhällets syn på dessa 
områden gör att människor helt enkelt inte själva vill bo där för att skapa sig ett bättre liv där utan 
de flyttar därifrån så fort de får möjligheten att göra det.  
  

 
148 Ibid. s. 306. 
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Man ser ju också idag att de som har möjlighet att flytta därifrån de flyttar därifrån, många av 
dem i alla fall. sen finns det vissa som stannar där men de flesta som kan komma därifrån de 
fattar ju att de har lättare att komma någonstans i livet om man inte har den stämpeln att jag 
bor någonstans 

 
Först och främst måste samhället ändra sin inställning till de boende i området för att över 
huvudtaget denna negativa stämpel över dessa områden ska försvinna. Detta kan endast 
åstadkommas om samhället skaffar sig mer kunskap och förståelse till varför främst invandrare 
och de med sämre ekonomiska förutsättningar bosätter sig där menar informanterna.  

Sernhede utgår ifrån Anthony Giddens när har talar om den politik som strävar efter att 
minska eller avlägsna exploatering, ojämlikhet och förtryck. Denna politik syftar till att befria 
individer och grupper från inskränkningar som begränsar livschanserna. En av de huvudsakliga 
beståndsdelarna är att först och främst reflekterar över det förgångna för att sedan försöka förstå 
och omvandla det nuvarande.149

      
 

 
149 Ove Sernhede, Ungdomskulturen och de Andra (Göteborg, 1996), s. 194. 
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Slutdiskussion 
Idag har vi kommit långt ifrån den vision som från första början skapade förorten. Tanken att alla 
människor skulle leva och bo på lika villkor krossades i samband med att de insåg att de ville ha 
egna hem som de kunde trivas i. Funktionaliteten i förorten blev helt enkelt en tillfällig lösning 
för människor som av ekonomiska begränsningar inte hade möjlighet att bosätta sig i de 
”idealistiska” områden med villor och egna hem. Trots den kritik som skapades tidigt för 
byggandet ute i förorten byggdes det allt fler och allt högre hus. Arbetarklassen som av 
ekonomiska skäl hade råd att flytta ifrån förorten till villaområden och egna hem gjorde det och 
istället ersattes de av invandrare och andra minoritetsgrupper i samhället som fram till 1960-talets 
slut inte ens berördes av bostadspolitiken som fördes i landet. Skillnaden är dock att dessa 
stannade kvar i förorterna runt om i landet för att de, till skillnad från arbetarklassen, inte hade 
råd att flytta till bättre bostadsförhållanden.  

Så ser det även ut i dag i de svenska förorterna, de som kan ta sig ut gör det men de flesta 
stannar trots allt kvar. Den bild som fanns innan olika minoritetsgrupper flyttade in, att förorten 
representerar det goda livet, har istället förvandlats till en bild av kriminalitet och farlighet. Idag 
ses förorten som någonting negativt, problematiskt och farligt. Kritiken som finns nu är inte bara 
mot den gråa och trista betongarkitekturen utan den har även riktats mot människorna som bor 
där.  

Man kan fråga sig egentligen varför denna kritik överhuvudtaget existerar. Kan det verkligen 
vara så att media, som har en tendens att tycka lika i denna fråga som majoritetssamhället, vet 
bättre om hur bostadsförhållandena ser ut i dessa områden än vad de boende gör? Det media 
förmedlar till majoritetssamhället är egentligen det som den vill förmedla och det som 
majoritetssamhället vill höra om. Om sanningen ska fram, ingen vill tro på att landets 
”andraklassmedborgare” faktiskt kan leva under ”normala” omständigheter utanför samhället och 
gå till arbetet varje dag. Att arbetslösheten i dessa områden är hög är ett faktum men detta leder 
bara till ännu en fråga. Varför är arbetslösheten så hög i dessa områden? Kan förklaringen vara så 
enkel som att Sven som bor i ett fint villaområde faktiskt är en mer pålitlig person på 
arbetsmarknaden än vad Muhammed är som bor i Rinkeby?  

Media måste först och främst inse den makt som de egentligen har när det handlar om 
situationen i förorten. Att peka ut dessa områden som ”problemområden” gör att människorna i 
majoritetssamhället börjar tro på den bilden av invandrare som media ”omedvetet” förmedlar. 
Det är självklart att brotten för det mesta begås av invandrare eftersom det är dem som bebor 
dessa områden idag eftersom ingen annan vill bo där. Frågan är bara om de verkligen vill bo där 
själva på grund av den ständigt negativa skildringen av de områden som de kallar för hem. 

Som det ser ut idag har de flesta inte något val. På grund av isoleringen ifrån 
majoritetssamhället, som är resultatet av diskrimineringen, är det svårt att hitta andra utvägar. 
Den skrämmande sanningen är att det finns människor som inte ens sätter sin fot utanför dessa 
områden vilket försvårar integrationsprocessen ännu mer. När man befinner sig i vissa av de 
större så kallade ”problemområden” behöver man inte kunna tala ett enda ord svenska för att 
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kommunicera i det vardagliga livet. Det är främst ungdomarna som drabbas av detta eftersom de 
helt enkelt växer upp i tron om att detta är det enda sättet att leva medan deras föräldrar inte 
heller har större kunskap om hur det egentligen är att leva det ”goda livet” i majoritetssamhället 
eftersom de aldrig själva har fått möjligheten att uppleva det. Så hur integrerar man människor 
som inte ens kan tala landets språk och varför kan de inte tala landets språk när de trots allt bor i 
landet. Är det föräldrarnas fel som inte har insisterat på att deras barn sköter sig bättre på svenska 
lektionerna och vems fel är det att deras föräldrar inte vet bättre? En annan intressant fråga är om 
människorna i dessa områden överhuvudtaget vill integreras i ett samhälle som ständigt arbetar 
emot dem. 

Lösningen på många av dessa obesvarade frågor har ofta varit nyrenovering och ombyggnad 
av flera av dessa områden. Detta har dock ofta resulterat i att det istället har blivit för dyrt för 
många av människorna att stanna kvar i de förfinade miljöerna och istället har de varit tvungna 
att söka sig till andra områden som ingen annan vill bosätta sig i. Kommunernas desperata försök 
att locka till fler välbärgade familjer till dessa områden misslyckas på så sätt att trots den mer 
trivsamma miljön så vill ingen bo i områden som fortfarande klassas som ett tillhåll för landets 
”andraklassmedborgare”. Samtidigt som invånarna innan renoveringen endast förflyttas till andra 
områden vars rykte de förstör genom deras närvaro och skrämmer iväg de boende som har 
möjlighet att flytta därifrån. Renovering av dessa områden är i sig positivt, inte ens 
”andraklassmedborgarna” vill ju bo i den trista betongmiljön. Men vad är syftet att höja priserna? 
Enda som kan tänkas är just att ta bort det som egentligen är kärnan för det dåliga ryktet som har 
skapats genom åren, invandrarna som så ofta skapar problem för oss. Verkligheten är att 
”problemet” kommer aldrig att försvinna ifrån det här landet utan det kommer bara förflyttas 
från en plats till en annan samtidigt som dess rykte alltid kommer vara det samma. Enda sättet att 
göra detta är just det som man borde ha gjort ifrån början, att införskaffa kunskap om det och 
integrera det i samhället så att det inte ses som ett problem längre. Men i samband med denna 
ganska så orealistiska tanke, vem skulle ta över de många områden runt om i landet som ingen vill 
bosätta sig i?  
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Aha du är bara tjugo! – en studie om unga vuxnas 
upplevelser av deras boendesituation 

Författad av Azerina Cano 
 

Inledning 
Att lysa upp tillvaron med att längta efter det man associerar med olika livsfaser i livet tror jag är 
vanligt. Att längta efter att bli arton är nog något som många unga drömmer om. I mitt liv var 
den åldern en viktig markör för att jag inte längre var ett barn. Det var inte just siffran arton som 
var det väsentliga utan allt som den förde med sig. Något som jag associerade med att bli myndig 
var att få ta körkort, en annan händelse som jag förknippade starkt med denna siffra var den 
första flytten hemifrån. Att lämna föräldrahemmet tror jag innebär så mycket mer än bara ett ökat 
ansvar för hushållet. För mig innebar det att inte längre behöva ta hänsyn till andra att få planera 
och bestämma mitt liv så som jag ville.   

Att få flytta till en egen bostad är något vi tar för givet i dagens svenska samhälle, vår uppväxt 
präglas så starkt av rätten till en bostad att den sitter djupt i ryggmärgen på oss. Men hur lätt är 
det att förverkliga denna dröm? I samhället framställs denna markör för vuxenlivet som 
försvårad, man kan läsa i tidningar och höra på tv om hur allt fler unga människor har svårt att få 
en bostad på grund av att det råder en brist på lägenheter som kan vara av intresse för unga. Det 
talas även om att ungas försvårade etablering på arbetsmarknaden har bidragit till att många yngre 
väljer att flytta hemifrån allt senare.   
 Uppsatsen kommer att handla om hur människor mellan 21år – 28år upplever sin 
bostadssituation i en medelstor universitetsstad i södra Sverige. Enligt Generationsutredningens 
rapport Tillvarons trösklar har den danske ungdomsforskaren Joi Bay myntat begreppet unga vuxna 
för att beskriva situationen för unga människor i dagens samhälle. Bay beskriver begreppet som 
en förlängd övergångsfas, då unga idag formellt och enligt lag definieras som vuxna samtidigt 
som de inte klarar av att försörja sig.150

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med min uppsats är att belysa hur unga vuxnas boendevillkor ser ut i en medelstor 
universitetsstad i södra Sverige och hur de själva upplever sina boendevillkor i staden. 
 

• Hur ser unga vuxna på sin boendesituation i staden? 
• Hur ser villkoren/förutsättningar ut för unga vuxna på bostadsmarknaden i staden? 

 

 
150 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 28. 
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Metod 
Studien har utförts i en medelstor universitetsstad i södra Sverige. Insamlingen av data skedde 
genom fältobservationer och kvalitativa intervjuer. Sammanlagt utförde jag fyra fältobservationer 
och fem intervjuer. En djupare beskrivning av dessa kommer att ske under rubrikerna 
fältobservation och kvalitativ intervju. 

Då syftet med studien inte har varit att testa en teori eller en hypotes, skulle arbetsmetoden 
för denna uppsats som vi redan har skrivit i den gemensamma metoden kunna beskrivas enligt ett 
induktivt forskningssätt, snarare än ett deduktivt synsätt.151 Alan Bryman beskriver dessa två olika 
inriktningar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder, enligt honom innebär ett induktivt arbetssätt att 
resultatet av en forskning leder till en teori. Utifrån kvalitativa forskningsmetoder, vilket oftast 
kännetecknar ett induktivt arbetssätt, drar forskaren generaliserbara slutsatser. Ett deduktivt 
forskningssätt innebär enligt Bryman att forskaren utgår ifrån en hypotes som han eller hon 
konstruerar utifrån sin kunskap om det ämne han eller hon ska forska om. Detta synsätt 
förknippas oftast med den kvantitativa forskningsmetoden. Båda dessa går in i varandra enligt 
Bryman, det deduktiva forskningssätet går in i det induktiva exempelvis när forskaren behöver 
samla in mer data för att kunna skapa de grunder för om en teori är hållbar eller inte. Denna 
arbetsmetod där forskaren går mycket fram och tillbaka mellan data och teori kallas enligt 
Bryman Grundad teori.152 Enligt den teorin har jag samlat in och analyserat datan en utförligare 
beskrivning av detta kommer att finnas längre ner under rubriken Grundad teori. 
  

Fältobservationer 
Enligt Bryman är det svåraste med en etnologisk undersökning att få tillträde till ett fält som är 
relevant för studiens syfte. Detta kan även enligt honom påverkas mycket av om forskaren valt 
att utföra sin undersökning i en offentlig eller sluten miljö. En studie som omfattar exempelvis 
lokalsamhällen och bostadsområden kan ses som en öppen miljö. I en studie som behöver 
utföras på en organisation, som till exempel skolor och olika företag måste forskaren utföra 
undersökningen i en sluten miljö. Dessa miljöer är oftast svårare att få tillträde till, då forskaren i 
många fall behöver ta kontakt med en grindvakt. Bryman beskriver begreppet grindvakt som en 
person som forskaren behöver få tillstånd av för att kunna utföra sin undersökning. Oftast har 
dessa en högre position i organisationen, som exempelvis en chef på ett företag.153  

 Jag utförde två virtuella observationer vid insamlingen av empiri till studien. Den första 
gjorde jag på webbsidan Blocket, den andra observationen gjordes på universitetets hemsida. 
Blocket är en hemsida där en person kan köpa eller sälja olika saker. Det finns även möjligheter 
att lägga ut bostadsannonser där. Internet är något som de flesta har tillgång till och då de 
webbsidor som jag utförde mina observationer på inte krävde något medlemskap, behövde jag 
inte ta kontakt med några grindvakter vid förankringen med fältet. I den gemensamma 

 
151 Se den gemensamma inledningen, s. 8. 
152 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 20 ff. 
153 Ibid. s. 280 ff. 
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diskussionen kring observationer har vi nämnt att, en forskare, enligt Magnus Öhlander, kan välja 
hur mycket han eller hon vill delta i en observation.154 Då de som hade satt ut sina annonser 
antingen på Blocket eller också universitetets hemsida, inte var medvetna om att jag utförde min 
observation där, bidrog detta till att jag intog rollen som fullständig observatör. Enligt Brymans 
tolkning av Gold, menar han att rollen som fullständig observatör innebär att de som blir 
observerade inte är medvetna om forskarens identitet, vilket gör forskaren till en dold 
observatör.155

 Fördelen med virtuella observationer skulle kunna vara att det oftast är enkelt att få tillträde 
till fältet och det är även väldigt svårt att bli avslöjad som observatör då webbsidorna ofta besöks 
av många olika människor världen över. Nackdelen med virtuella observationer anser jag är att 
forskaren till en viss del missar det vi i vår gemensamma del beskrev som viktigt vid en 
observation, nämligen att forskaren tar till alla sina sinnen när han eller hon att iakttar ett socialt 
sammanhang.156

 Den tredje och sista observationen gjorde jag i samband med ett möte med en organisation 
som arbetar med studenternas boendesituation i regionen. Att få tillträde till detta fält upplevde 
jag inte som särskilt svårt, trots att jag fick ta kontakt med grindvakter för att få utföra min 
observation där. De som var med på mötet var även medvetna om att jag var där för att 
observera. Detta visste de eftersom den personen som jag tagit kontakt med för att få tillstånd till 
att utföra min observation, presenterade mig för alla innan mötet och berättade vad jag skulle 
göra där. Det faktum att deltagarna på mötet kände till att de blev observerade, skulle kunna ha 
bidragit till att de agerade annorlunda än i vanliga fall, det var dock inget jag kände av. Enligt 
Bryman skulle min roll under denna observation ha varit deltagare som observatör. Denna roll 
innebär enligt honom att de som blir observerade känner till att observatören är där för att 
observera. Forskaren blir en del av deras tillvaro och ingår i interaktion med olika individer.157 Då 
jag själv är student och bor i studentkorridor blev det så att jag blev tillfrågad om vad jag tyckte 
om vissa saker vilket gjorde att jag antog rollen som deltagande observatör. 

 

Kvalitativa forskningsintervjuer 
För att komplettera det insamlade materialet från observationen har fem kvalitativa intervjuer 
utförts. Tre av intervjuerna har gjorts med studenter som har erfarenhet av att söka bostad. En av 
studenterna arbetar även i en organisation, som engagerar sig i olika frågor angående studenternas 
boendesituation i staden. Sedan har även en intervju utförts med en informant som hör till 
gruppen ”unga vuxna”, men han studerar inte utan arbetar. Den femte och sista intervjun har 
varit med en person som har en högt uppsatt position i stadens kommunala hyresgästförening. 
Könsfördelningen bland informanterna var relativt jämn då de bestod av två kvinnliga och tre 
manliga intervjupersoner. 

 
154 Se den gemensamma inledningen, s. 8 f. 
155 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 286. 
156 Se den gemensamma inledningen, s. 8. 
157 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2004), s. 286. 
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Jag tog kontakt med informanterna på olika sätt, tre av dem fick jag kontakt med via bekanta 
medan jag ringde och skickade e-post till de två övriga informanterna. Efter denna kontakt 
skickade jag iväg ett informantionsbrev, där jag beskrev studiens syfte och vilka rättigheter 
informanten har under studien, dessa återkommer jag till i den etiska reflektionen. I detta brev 
informerade jag även om att intervjuerna skulle spelas in, vilket de också gjorde då ingen av de 
intervjuade hade något emot det.  De olika intervjuerna var mellan cirka 15 och 50 minuter långa 
och utfördes på olika ställen. Tre av intervjuerna utfördes på det universitet som finns i staden, 
medan de andra två utfördes hemma hos en informant respektive på intervjupersonens 
arbetsplats.  Några av informanterna ville se på de frågor och teman jag förberett innan intervjun 
vilket de också fick. Jag upplevde det som att de blev väldigt låsta vid dessa under intervjun och 
att de ibland berättade om händelser och erfarenheter för att besvara de frågor och teman som 
jag förberett. Under dem intervjuerna kan jag känna att jag kanske missade andra möjliga 
erfarenheter och upplevelser då informanterna var så pass låsta av det jag tänkt ta upp innan 
intervjun.  
 Som vi skrivit i den gemensamma beskrivningen av kvalitativa intervjuer finns det olika sätt 
att utföra intervjuer på, forskaren kan utgå ifrån en strukturerad intervju, en ostrukturerad 
intervju eller en semistrukturerad intervju. För att jag inte skulle bli för låst av min intervjuguide 
men samtidigt ha lite stöd ifall jag kom bort valde Jag att utgå ifrån en semistrukturerad intervju, 
Bruce L. Berg beskriver denna intervjumetod i sin bok Qualitative Research Methods For The Social 
Sciences. Han menar att semistrukturerad intervju är ett mellanting mellan den strukturerade och 
ostrukturerade intervjun. Denna typ av intervju består enligt Berg av en del frågor eller teman 
som intervjuaren förberett i förväg. Dessa frågor ställs till informanten i en systematisk ordning 
under intervjun, men forskaren bör och förväntas att undersöka utöver svaren på hans eller 
hennes förberedda frågor.158 Under de intervjuer jag utförde följde jag inte de frågor eller teman 
jag förberett slaviskt, även om jag inte följde ordningen i intervjuguiden, fick jag med det jag ville 
ta upp under intervjun. När informanten kom in på frågor eller teman som jag planerat att ställa 
senare i intervjun avbröt jag inte honom eller henne utan lät de berätta. Detta gjorde jag eftersom 
jag var rädd för att förstöra det förtroende jag fått av informanten under intervjun.     

Grundad teori 
De intervjuer och observationer som ligger till grund för studien kommer att analyseras enligt 
Grundad teori hädanefter benämnd GT. Jan Hartman menar att intervjuer och observationer är 
de vanligaste metoderna för att samla in data, men en forskare kan lika gärna använda sig av 
andra metoder. Exempelvis kan brev, skönlitteratur och biografier vara alternativa källor.159 
Enligt Hartman är GT en metod som kan användas vid analys av både kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. Glasser och Strauss har valt att lägga fokus på kvalitativa data, då sådant material 
enligt Hartmans tolkning av dessa är att föredra vid forskning inom sociologin.160  

 
158 Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods For The Social Sciences (Boston, 2001), s. 70. 
159 Jan Hartman, Grundad teori (Lund, 2001), s. 63.  
160 Ibid. s. 27. 
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En traditionell induktiv metod innebär att forskaren utgår ifrån en frågeställning vid insamlingen 
av material. I analysen kommer forskaren fram till den teori som besvarar hans eller hennes fråga. 
Enligt den deduktiva metoden utgår forskaren ifrån en hypotes som besvarar frågan. Sedan 
samlar han eller hon material som är av intresse för studien och analyserar det för att se om 
hypotesen håller. GT är en metod som går mellan dessa två traditionella metoder. Hartman 
menar att det är en induktiv metod med deduktiva element. Blandningen av den induktiva och 
deduktiva metoden sker genom att forskaren gör urval, datainsamling och analys interaktivt. 
Samtidigt finns det enligt Hartman skillnader mellan dessa metoder och GT. Han menar att i GT 
undviker forskaren att utgå från en teoribildning sen tidigare.  Syftet är inte att testa en hypotes 
som redan finns inom en teoribildning eller att komma fram till svaret på en fråga som är tagen 
ur ett existerande system.161

Vid insamlingen av datamaterial till studien utgick jag inte ifrån någon hypotes, däremot hade 
jag två frågeställningar. Dessa syftade inte till att besvara en redan etablerad teori utan att ta reda 
på ”unga vuxnas” upplevelser och erfarenheter av deras boendesituation i en medelstor 
universitetsstad i södra Sverige. Då jag inte haft särskilt lång tid på mig för att genomföra denna 
studie, har det inte heller varit möjligt att i min roll som forskare analysera all data enligt GT. 
Exempelvis har jag på grund av tidsbrist inte haft möjlighet att arbeta enligt GT såsom Bryman 
beskriver arbetsmetoden. Forskaren ska enligt honom först analysera exempelvis en intervju, 
ställa frågor till materialet och sedan gå ut och göra nästa intervju utifrån de frågor som den 
tidigare intervjun skapade.162  

Jag började analysen med att koda mitt material. Guvå och Hylander beskriver denna nivå i 
analysprocessen som en nivå där forskaren är öppen för all typ av information som den 
insamlade empirin kan ge. Han eller hon ställer här frågor till det insamlade datamaterialet. Dessa 
är; Vad säger materialet? Och vad finns det att upptäcka i materialet? Forskaren försöker genom 
varierad och blandad information att hitta något mångsidigt i materialet.163 Sedan skapade jag 
olika kategorier som bestod av de koder som jag ansåg hörde ihop, denna sortering benämner 
Guvå och Hylander som komparation där forskaren försöker hitta de koder som på olika sätta 
hör ihop.164 Genom att ställa frågor till de olika kategorierna började jag att utveckla dessa och 
koppla dem till olika teorier.  
 

Etikreflektion 
I den gemensamma etikreflektionen har vi diskuterat mycket kring de forskningsetiska reglerna ur 
ett teoretiskt perspektiv. I denna del kommer jag att diskutera dessa ur ett praktiskt perspektiv, 
hur jag som forskare har tagit hänsyn till och reflekterat kring de forskningsetiska reglerna under 
hela studiens gång. Som vi har skrivit i den gemensamma delen så kommer vi att utgå ifrån 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav i studien, detta gäller även det här bidraget. De fyra 

 
161 Jan Hartman, Grundad teori (Lund, 2001), s. 35 f. 
162 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 190 f. 
163 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 48. 
164 Ibid. s. 50. 
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huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.165 Nedan kommer jag att beskriva utförligare hur jag gått till väga för att uppfylla 
de olika kraven. 
 Publiceringen av en rapport som exempelvis rör utsatta grupper kan enligt Anna - Liisa 
Närvänen få stor uppmärksamhet. Detta kan leda till att syftet med rapporten kan ändras från att 
vara ett vetenskapligt intresse till att bli uppseendeväckande. Hon menar att det inte enbart är 
forskarens val av ämne som ska prövas utan även vilka konsekvenser studien kan få för de 
grupper och individer som berörs av den. Närvänen lyfter fram Alver och Øyens diskussion kring 
att forskaren genom sin studie kan bidra till att en grupp eller en miljö stigmatiseras vid 
publiceringen av rapporten.166

När jag skulle bestämma syftet för mitt arbete reflekterade jag kring om det var en utsatt 
grupp jag skulle studera och inte direkt hur studien skulle kunna påverka de personer som deltog 
i den. Jag ansåg att ämnet inte var särskilt etiskt känsligt och att de personer som jag skulle 
intervjua inte befann sig i en utsatt situation. Informanterna kan däremot uppleva saken 
annorlunda och därför har jag valt att ge dem fiktiva namn. För att ytterligare försvåra 
identifieringen av enskilda personer kommer jag inte heller att uppge namnet på den stad där 
studien utförs. Informanterna har fått ta del av denna information i samband med det 
informationsbrev jag skickade ut i början av studien. Trots detta kan jag inte garantera fullständig 
anonymitet, då det kan finnas risk för att personer i informanternas bekantskapskrets känner igen 
de enskilda individerna utifrån deras intervjuutsagor. Genom att jag skickade ut brevet i god tid 
innan intervjun fick intervjupersonerna i lugn och ro ta ställning till om de ville delta i studien. 
Det framgick i brevet vad studien syftade till och även vilka rättigheter informanterna har under 
arbetets gång, att de exempelvis får avbryta sin medverkan i studien när dem vill. För att 
underlätta kontakten för informanterna vid eventuella frågor under arbetets gång angav jag i 
informationsbrevet även den projektansvariges namn och institutionsanknytning. De 
informerades också om att det material som samlats in till studien enbart kommer att användas 
till denna studie och sedan förstöras.  
 Enligt Närvänen är det viktigt att forskaren reflekterar kring de etiska reglerna redan vid 
formuleringen av de frågeställningar som studien ska utgå ifrån. Det är även av stor betydelse att 
forskaren enligt henne tänker på de forskningsetiska reglerna i samband med val av fältområde 
och vilka personer som ingår i hans eller hennes fält. Att använda sig av ett fält i en studie som 
forskaren själv är engagerad i kan enligt Närvänen leda till problem vid analysen av materialet. 
Hon menar att det i vetenskapligt arbete finns regler för noggrannhet, om forskaren har en stark 
anknytning till en person eller en plats kan det leda till att han eller hon får svårt att bortse från de 
egna företrädena i frågan, vilket gör att forskaren går miste om vetenskaplighet.167  
 Jag hade ingen anknytning till det fält som var aktuellt för studien då jag inte är engagerad i 
”ungas vuxnas” boendesituation eller frågor kring detta ämne på något sätt. Däremot är ämnet 
intressant för mig då jag själv befinner mig inom kategorin ”unga vuxna” och då boendefrågor är 

 
165 Se den gemensamma inledningen, s. 11. 
166 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 70. 
167 Ibid. s. 26 f. 
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ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Då min egen bostadssituation är bra tror jag inte att mitt 
analysarbete har påverkats av detta. Två av informanterna har jag en personlig kontakt med, detta 
är något som enligt Närvänens teori skulle kunna påverka min analys, men då ämnet inte är etiskt 
känsligt tror inte jag att detta kommer vara något problem.  
 Två av mina tre observationsfält utfördes i öppna miljöer, Alver och Øyen menar att sådana 
fält inte är särskilt etiskt känsliga, så länge forskaren inte tar till extrema metoder som exempelvis 
röst- och videoinspelning. Människor i det offentliga rummet är enligt författarna förmodligen 
medvetna om att de observeras.168 Jag anser att den tredje observationen inte heller var etiskt 
känslig då de jag observerade var medvetna om att jag var där för att utföra en observation och 
de gav mig sitt samtycke till detta. 
 Vid utformningen av intervjuguiden försökte jag att formulera teman som inte var etiskt 
känsliga för informanterna. För att försäkra mig om att de olika intervjuguiderna inte skulle 
upplevas som etiskt känsliga av informanterna, har en eller två personer fått ta del av dem innan 
jag genomförde intervjun. Alla intervjuer spelades in då informanterna inte hade något emot 
detta. Av respekt för intervjupersonens tid anpassade jag mig efter den tid och plats som passade 
honom eller henne bäst.  
 

Ålder och åldrande 
Jane Pilcher skriver i boken Age generation in modern Britain att i andra kulturer särskilt i de 
förmoderna förekommer inte kronologisk ålder. Enligt hennes tolkning av Fortes är inte 
kalandern den naturliga mätskalan av tiden i de traditionella kulturerna i Afrika och på andra 
kontinenter. Det innebär inte att sådana samhällen saknar en kalender utan snarare att de mäter 
tidens gång genom referenser av viktiga återkommande händelser inom kulturens struktur och 
pågående rutin.169 Jenny Hockey och Alison James diskuterar i boken Social Identities across the Life 
Course att det ofta tas för givet att ålder och åldrande är biologiskt betingat. De menar att ålder ses 
som en mätskala på tiden mellan födsel och död. I väst har ålder fått en stor betydelse då 
individen kan se sig själv och bli sedd av andra utifrån sin ålder. Hockey och James menar att 
ålder blivit en av grunderna för skapandet av den sociala identiteten. Det är individens ålder som 
avgör hans eller hennes sociala och psykiska skyldigheter. Ålder legitimerar tillträde till vissa 
sociala praktiker medan den utesluter tillträde till andra.170

 Enligt Hockey och James kan ålder ses som en social och psykisk process som hela tiden 
skiftar. På grund av detta har begreppet livscykel anammats som en beskrivning av livets olika 
faser. Enligt författarna beskriver Van Genner livscykeln som en färd av övergående riter som 
tillåter individen att inta bestämda roller och sociala anseenden. Hockey och James tolkar Jenkins 
resonemang kring identitet. Författarna menar att för att förstå vad social identitet är och hur 
processen av individens identitetsskapande sker, måste det enligt Jenkins, ses till hans eller hennes 

 
168 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 121 f. 
169 Jane Pilcher, Age generation in modern Britain (Oxford, 1995), s. 3. 
170 Jenny Hockey & Alison James, Social Identities across the life course (Basingstoke, 2003), s. 3 f. 
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personliga förbindelse med de kollektiva sociala identiteterna som en person tillskrivs utifrån sin 
ålder.171

 I boken Changing Worlds and the Ageing Subject diskuterar Anna – Liisa Närvänen i sin egen del 
”Age, Ageing and the life Course” kring olika syn på åldrande. Hon menar att åldrande oftast 
associeras med en person som håller på att bli gammal.  Enligt Närvänen har olika discipliner inte 
samma svar på frågan; vad det innebär att åldras och när denna process börjar.172 Närvänen 
menar att McPherson definierar både en biologisk, kronologisk, psykologisk och social syn på 
åldrande. Enligt Närvänens tolkning av hans olika definitioner har synen på åldrande traditionellt 
ansetts tillhöra den biologiska processen. Enligt denna disciplin är åldrande en oundviklig 
process. Denna började enligt McPherson med födseln och kännetecknas av tio till tjugo års 
utveckling, följt av en konstant nedåtgående nivå av kroppens effektivitet. Biologiskt och 
psykologiskt åldrande varierar mellan olika individer, grupper och kön. Psykologiskt åldrande 
kännetecknas av att en individs personlighet förändras och att hans eller hennes uppfattnings och 
minnesförmåga försämras.173  

Närvänen menar vidare att kronologiskt åldrande enligt McPherson inte enbart handlar om en 
individs ålder utifrån ett kalendariskt perspektiv, denna syn på åldrande innefattar även sociala 
och kulturella aspekter. Genom att göra en uppdelning av status utefter ålder placeras en individ 
in i den sociala strukturen beroende på hur gammal han eller hon är. Socialt åldrande kan ses som 
det samma som kronologiskt åldrande. Närvänen menar att Ginn och Arber ser detta perspektiv 
som en social konstruktion, då det för olika åldersgrupper finns normer kring vad som anses vara 
lämpligt vad gäller inställningar och uppförande för den specifika gruppen. Socialt åldrande är 
även relaterat till socialt definierade livsfaser och deras betydelse. Varje samhälle har definierat 
och institutionaliserat livsfaser baserade på ålder. Exempel på dessa är en individs sociala position 
i samhället och de normer som tillskrivs denna åldersgrupp, men även de förväntningar, 
rättigheter och skyldigheter som samhället har på gruppmedlemmarna. Barndom, ungdom, tidig 
och sen medelålder och ålderdom är exempel på sådana livsfaser med olika mening. Sociala 
scheman kopplat till en livsfas kan visa när en person exempelvis förväntas gifta sig eller flytta 
hemifrån för att skaffa en egen bostad. Detta är även enligt Närvänen kopplat till genus då sociala 
scheman inte ser likadana ut för kvinnor och män.174  
 

Utvecklingen från barn till vuxen 
Enligt Generationsutredningens rapport Tillvarons trösklar har ungdomstiden traditionellt 
beskrivits som en övergångsperiod mellan barndom och vuxenliv. I början på efterkrigstiden 
började denna fas bli allt mer utdragen samtidigt som de som befann sig i den, förväntades leva 

 
171 Jenny Hockey & Alison James, Social Identities across the life course (Basingstoke, 2003), s. 5 ff. 
172 Anna-Liisa Närvänen, ”Age, Ageing and the Life Course”, i Changing Worlds and the Ageing Subject, red. Britt-Marie 
Öberg m.fl (Ashgate, 2004), s. 67. 
173 Ibid. s. 67.  
174 Ibid. s. 67 f. 
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upp till de normer som var förknippade med vuxenlivet.175 Enligt rapporten innebär det stora 
förändringar för ungdomar för att etablera sig i vuxenlivet. De ekonomiska förutsättningarna ser 
väldigt annorlunda ut i vuxenlivet jämfört med under ungdomsfasen, då en vuxen individ 
förväntas stå för sin egen försörjning. Vuxenlivet innebär också andra utgifter som exempelvis, 
bostad, kapitalvaror och semester och detta gör att etableringsfasen förlängs då ungdomars 
inkomster är rätt låga. Därför har den danske ungdomsforskaren Joi Bay enligt rapporten 
Tillvarons trösklar använt sig av begreppet ”unga vuxna” för att visa på att ungdomar under 
etableringsfasen formellt är myndiga samtidigt som de saknar möjlighet att själva försörja sig. 
Detta gör att det inte handlar om en övergångsfas, utan fler, från att vara ung till att bli ”ung 
vuxen” och för att slutligen bli vuxen.176

Då ungdomstiden anses vara mytologiserad beskrivs den i Philip Lalander och Thomas 
Johansson bok Ungdomsgrupper i teori och praktik som en tid av obestämbarhet. Några centrala 
begrepp som diskuteras i samband med ungdomlighet är; puberteten, tonår, adolescens och 
ungdom. Puberteten beskriver de kroppsliga förändringar som sker i samband med att en individ 
går in i en ny livsfas. Det är när individen går in i denna livsfas som tonårsperioden börjar under 
denna tid präglas individen enligt Lalander och Johansson av groende sexualitet, idoldyrkan, 
spänningssökande och av särskilda konsumtionsmönster. 177  

Lalander och Johansson menar att tonåren är en övergångsfas mellan barndomen och 
vuxenlivet. Inom den psykoanalytiska traditionen brukar den benämnas som adolescens. Detta 
begrepp används för att analysera hur individen utvecklas psykologiskt exempelvis hur han eller 
hon frigör sig från sina föräldrar och skapar en egen identitet. Enligt Lalander och Johansson 
finns det vissa författare som benämner adolescensen som en andra individuationsprocess. Den 
sker oftast i samband med tonårsperioden, då får individen en möjlighet att förändra sin 
personlighet och identitet i den riktningen som han eller hon önskar.178  

De första två faserna preadolescens och tidig adolescens beskriver Lalander och Johansson 
som den perioden då individens kropp förändras, han eller hon hamnar i puberteten och den inre 
och yttre frigörelsen börjar. Detta utvecklas mer under den andra fasen tidig adolescens, 
individen börjar allt mer bli beroende av vänner och frigörelsen från föräldrarna ökar. Under den 
tredje fasen högadolescens ökar individens självständighet, han eller hon söker sig allt mer till 
olika grupper för att får bekräftelse detta avtar under senadolescens och han eller hon har lättare 
för att själv utforma sitt liv.179

Lalander och Johansson menar att då begrepp som pubertet, tonår och även adolescens går 
att avgränsa till vissa åldersintervaller är begreppet ungdom mer flytande och obestämbart. De 
menar att det är valet av livsstil och kulturelltillhörighet som avgör hur länge en person kan vara 
och känna sig ung.180

   
 

175 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 23 f. 
176 Ibid. s. 28. 
177 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007), s. 16. 
178 Ibid. s. 16. 
179 Ibid. s. 17. 
180 Ibid. s. 20. 
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Presentation av informanter 
 Jag har tidigare nämnt att fem informanter deltagit i studien, tre av dessa är män och två är 
kvinnor. Informanterna har fått fiktiva namn, även namnen på de organisationer de är engagerade 
i eller deras arbetsplatser kommer att ha påhittade namn.  
 Anders är i trettiofemårsåldern och arbetar i stadens kommunala bostadsförmedling för 
hyresrätter. Han har en chefsposition där och arbetar med bostadssökande, handlägger och har 
hand om all kontaktskrivning samt arbetar med administrativa uppgifter. 
 Martin är 28 år gammal och befinner sig i slutet på sin studietid, han är även engagerad i en 
organisation som arbetar med olika bostadsfrågor som rör studenterna i länet. Han har flyttat in 
till staden för att studera och har bott i stadens studentlägenheter så väl som vanliga 
hyreslägenheter. 
 Bella är 21 år gammal och student, hon flyttade till staden för att studera och bor nu centralt i 
en egen hyreslägenhet i staden. I början bodde hon där tillsammans med sin pojkvän men idag 
bor hon ensam. Lägenheten ägs av en mindre hyresförening, som hon fått tillgång till via 
kontakter. 
 Petra är 21 år gammal och också student, även hon har flyttat in till staden för att studera och 
bor i dagsläget i de centrala delarna av staden ihop med sin pojkvän. Petra har tidigare bott på 
studentkorridor och i kollektiv i en vanlig hyreslägenhet i staden med några väninnor. 
 Kalle är 25 år och arbetar, han är uppvuxen på landet några kilometer utanför staden i 
samband med att han flyttade hemifrån flyttade han in till staden. I dagsläget bor han ihop med 
sin flickvän i en hyreslägenhet men han har planer på att köpa en bostadsrätt inom en snar 
framtid.  

Analys 

Den första flytten 
I studien Youth Housing and Exclusion in Sweden framgår det att när unga människor flyttar hemifrån 
första gången för att leva själva så är detta ett steg i riktning mot att åstadkomma självständighet 
och kvalificera sig för vuxenlivet.181Som jag tidigare nämnt menar Lalander och Johansson att en 
individ redan under tonåren börjar frigöra sig från sina föräldrar och skapa sig en egen identitet. 
Det är främst under den senare delen av tonåren när personen är 16 – 25 år gammal som hans 
eller hennes självständighet ökar och frigörelsen från föräldrarna blir större.182 Två av 
informanterna beskriver nedan den första flytten hemifrån.  

Petra: 
/…/Efter att jag tagit studenten hade jag tänkt att börja plugga, men sen behövde jag ha en 
liten paus, så jag åkte upp och jobbade två säsonger i Sälen. /…/  Då flyttade jag hemifrån lite, 
jag fick bostaden via mitt jobb så att det var inte riktigt att komma ut i det riktiga 
livet/../Bodde hemma på somrarna/…/ 

 
181 Mats Lieberg, Youth Housing and Exclusion in Sweden (Lund; Eskilstuna, 1999), 
http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf, 2007-04-19, s. 11. 
182 Philip Lalander & Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik (Lund, 2007), s. 16 f. 

http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf
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Som jag tidigare har nämnt så är ekonomin enligt rapporten Tillvarons trösklar en av de viktigaste 
förutsättningarna för att en individ ska flytta hemifrån. Petra beskriver att hon flyttade hemifrån 
på grund av att hon fick ett jobb hon valde att arbeta istället för att studera. Ulla, Arnell 
Gustavsson beskriver i sin rapport Att välja utbildning – en del av framtiden att det är vanligt att unga 
människor idag väljer att ströjobba innan de börjar plugga.183 Då Petra fick sin bostad via arbetet 
ser hon det inte som att hon fick uppleva den riktiga bostadsmarknaden. Bella beskriver nedan 
när hon flyttade hemifrån för första gången.  

Bella 
/…/Då flyttade jag ihop med min pojkvän till en andrahandslägenhet i innerstan./…/  Vi fick 
inte lov och stanna kvar, då flyttade vi in hos pojkvännens föräldrar./…/ Under sommaren så 
bodde vi där och sökte lägenhet genom den kommunala bostadsförmedlingen. Då hade 
pojkvännen stått i bostadskö i kanske/…/ 2 - 3år och då fick vi en tvåa. 
 

I rapporten Tillvarons trösklar återberättas Anders Löfgrens avhandling Att flytta hemifrån. Han 
menar att det finns olika anledningar till att unga väljer att flytta hemifrån vid olika specifika 
tidpunkter. Löfgren har valt att dela in dessa i tre huvudgrupper. En av dessa är brådmogna, de 
unga som tillhör denna grupp är de som väljer att flytta hemifrån för att flytta ihop med sin 
respektive. Bella beskriver här en sådan situation, hon flyttade hemifrån för att bo med sin 
pojkvän. Hon beskriver även en upplevelse av att situationen på bostadsmarkanden är svår. Hon 
och pojkvännen fick flytta fram och tillbaka flera gånger innan de fick en lägenhet. Mats Lieberg 
beskriver också i studien Youth Housing and Exclusion in Sweden att många unga flyttar tillbaka till 
föräldrahemmet efter den första flytten hemifrån. Detta kan bero på att de mist sitt jobb eller för 
att bostaden är för dyr och de inte har råd att bo kvar där.184 Ingen av de informanter jag 
intervjuat berättar om att de var tvungna att flytta tillbaka till föräldrahemmet för att de inte hade 
råd att bo kvar i den egna bostaden. De enda som beskriver en liknande situation är Petra och 
Bella, då Petra flyttade tillbaka till föräldrarna eftersom hon arbetade säsong i en skidort och Bella 
flyttade tillbaka till pojkvännens föräldrar på grund av att det var svårt att hitta en bostad.    

 

Bostadssituationen 
Situationen för ungdomar på bostadsmarknaden har försämrats sedan mitten av 1970-talet. 
Anledningen till detta är att antalet bostäder som passar unga har minskat, men även att prisnivån 
på bostäder i allmänhet har ökat.185 Moderniseringen av bostäder bidrog till att många mindre 
lägenheter slogs ihop, vilket gjorde att de minskade i antal. En annan orsak är att andra 
samhällsgrupper exempelvis pensionärer i större utsträckning börjat efterfråga mindre och 
billigare bostäder.186  

 
183 Ulla Arnell Gustafsson, ”Att välja utbildning – en del av framtiden”, i Ungdomar i arbetslivet, red. Inger Danilda 
(Stockholm, 2006), www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer, 2007-02-18, s. 16. 
184 Mats Lieberg, Youth Housing and Exclusion in Sweden (Lund, Eskilstuna, 1999), 
http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf, 2007-04-19, s. 12. 
185Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 171. 
186Ibid. s. 211. 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer
http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf
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Lotta Jaensson och Berit Israelsson skriver i rapporten Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för 
att få en bostad så skulle jag göra det, att problemet med bostäder för unga på mindre orter beror på 
att de har svårt att hyra de bostäder som finns på grund av ekonomiska skäl. De lägenheter som 
finns lediga är oftast för stora och för dyra.187 Anders en av informanterna som arbetar på 
stadens kommunala bostadsförmedling beskriver en liknande bostadssituationen i staden för 
unga vuxna nedan. 

 

Anders: 

/…/Det är väl oftast små lägenheter då eftersom det är en ekonomiskfråga./…/ Däremot 
så har vi problem med och hyra ut många av våra treor. Dessa är för stora för många men de 
är också för små för många, om du har barn då vill man kanske bo i en fyra eller femma./…/ 

 

Här beskriver Anders att unga vuxna i staden precis som det framkommer i rapporten Tillvarons 
trösklar oftast efterfrågar mindre lägenheter på grund av ekonomin. Det förekommer dock ett 
överskott av större lägenheter som är för stora och för dyra för unga vuxna och samtidigt för små 
för exempelvis barnfamiljer.  
 

Anders: 

/…/Vi har haft två kampanjer i år som riktar sig till ungdomar som är mellan 18-26/…/ De 

kan söka bostad genom kampanj 1 och då får man 25% rabatt första året och 15% andra året. 

/…/ Kampanj 2 är också för ungdomar som är mellan 18år och 26år och som har en mamma 

eller pappa som bor hos oss, de kan få hyra en trea då också men då är det 50 % rabatt första 

året 40% andra året och 30% tredje året./…/ 

 

För att jämna ut bostadssituationen berättar Anders att de bedriver en del kampanjer, där unga 
genom rabatter kan få möjlighet att hyra även större lägenheter. Men detta förutsätter att de har 
tillgång till Internet och att de är snabba med att skicka in en ansökan, eller har föräldrar som är 
hyresgäster där sedan tidigare. I rapporten Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en 
bostad så skulle jag göra det beskrivs hyresrabatter som de vanligaste metoderna från kommunens 
sida för att underlätta för unga att skaffa en bostad.188 En av de unga vuxna informanterna 
beskriver bostadssituationen i staden annorlunda:  

 
Martin: 

För studenter så är det väl i och med att man har bostadsgaranti inte särskilt svårt att hitta en 
bostad. Sen kanske man inte alltid får välja vilken bostad man vill ha, jag tror att ganska många 
blir ganska bortskämda i och med att det är ganska lätt att få en bostad, i och med det så ställer 
man högre krav på bostäder. Det finns väldigt billiga rum på vissa studentboenden men där är 
det ganska tomt, så det är dem dyraste lägenheterna med högst standard som går åt först.  

 
 

187 Lotta Jaensson & Berit Israelsson, Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det 
(Boutredningen, 2005), http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf, 2007-04-18, s. 
8. 
188 Ibid. s. 9. 

http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf
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Martin som studerar i staden och har erfarenhet av bostadssituationen som student upplever det 
inte som särskilt svårt att få en bostad om de unga inte ställer några krav. Han menar att då unga 
vuxna inte har det bra ekonomiskt ställt bord de inte efterfråga lägenheter som är för dyra. 
Bella beskriver nedan bostadssituationen i staden på liknande sätt.  
 

Bella: 
/…/Jag har i alla fall inte fått någon känsla, aha du är bara 20! nej tack! den känslan har jag inte 
fått, men det är ju mycket kanske för att vi sökte ihop jag och pojkvännen liksom. För han var 
så här, aa men ni är ju ett par, aaa men ok, men då går det väl bra/…/ 
 

Här beskriver Bella att en anledning till att hon och hennes pojkvän fick lägenheten kan vara för 
de var ett par. Jag tolkar det som att hyresvärden kände någon slags trygghet i detta då han kanske 
associerade det faktum att de var ett par med vuxenlivet. Närvänen menar att det är de sociala 
scheman tillsammans med livsfasen som avgör när en individ ska göra en övergång mellan olika 
faser i livet. Att gifta sig eller att flytta ihop kan enligt hennes ses som en stark markör till att 
individen gått från att vara ung till att bli vuxen. Informanten spekulerar i utsagan om att hon 
skulle ha haft svårigheter med att få en bostad om själv sökt den, då hyresvärden kanske bedömt 
henne utifrån hennes ålder och den livsfasen som den kategoriserar in henne i. 
 

Så fick jag bostad 
Bella och Kalle berättar att de genom kontakter fått tips om lägenheter de skulle kunna söka. 

Kalle: 
Tittade runt lite och sen så hade morsan en kompis som hade tittat på en lägenhet, men hon 
ville inte ha den, så då fick jag numret direkt till hyresvärden, en privat hyresvärd da, så då 
ringde jag honom och sen gick jag och tittade på lägenhet, sen tog jag den direkt. 

 
Bella: 

Jag satte typ upp oss på alla bostadslistor som fanns. Pojkvännens släkt bor här och då ringde 
vi hans kusin. Hon hade bott i en skit fin lägenhet förut som jag var helt kär i, då sa hon att 
men det är min hyresvärd, han är jättebra och han tycker bra om mig, ring till honom och säg 
att jag har gett dig numret så kommer det säkert att ordna sig liksom. 
 

Författarna Eva Andersson, Lars-Erik Borgegård och Urban Fransson beskriver 
kontakthypotesen i deras del ”Från Babylon och Chicago till Fittja” i boken Den delade staden. Enligt 
deras beskrivning av denna hypotes är det viktigt att en individ har kontakter när han eller hon 
ska söka bostad.189 Både Kalle och Bella berättar att de har fått tips av bekanta och släktingar om 
den bostaden de bor i nu. Utöver detta uppmanades Bella av sin pojkväns kusin att informera 
hyresvärden om att hon känner henne i tron om att hon lättare skulle få bostad då. I rapporten 
Vägen in i arbetslivet är som ett strategispel är ett bra socialt nätverk enligt Caroline Tovatt även viktigt 
för att en ung person ska få ett arbete. Ett socialt nätverk beskriver Tovatt som individens familj, 

 
189 Eva Andersson, Lars-Erik Borgegård & Urban Fransson, ”Från Babylon och Chicago till Fittja”, i Den delade 
staden, red. Lena Magnusson (Finland, 2001), s. 98 f. 
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släkt, vänner från grund- gymnasieskolan, vänner från föreningar, nuvarande och tidigare grannar 
som kan hjälpa till vid etableringen på arbetsmarknaden.190 Detta är även viktigt på 
bostadsmarknaden enligt informanterna.   

Jaensson och Israelsson menar att kommunala och privata fastighetsägare förmedlar bostäder 
genom olika system. En av de mest använda metoderna för att få en bostad är enligt dem 
Internet men även att genom kontakter få tips om lediga bostäder.191 Petra beskriver nedan att 
Internet var en viktig sökmotor när hon letade bostad men att de även hörde av sig via telefon 
när de såg ett intressant objekt.  

 
Petra: 

De flesta förlag jobbar ju som så att de lägger ut alla lediga lägenheter på Internet, så kan man 
söka om intresse redan på Internet. Vi gjorde det, fast vi ringde direkt när vi såg lägenheter 
som var intressanta./…/ 

 

Så vill jag bo 
Som vi skrivit i den gemensamma delen menar Carle att habitus enligt Bourdieu består av de 
erfarenheter en individ samlat på sig under livet. Så som han tolkar Bourdieus teori utgör det 
sociala ursprunget alltid grunden för habitus. De nya upplevelser som en individ erfar för han 
eller hon ihop med de gamla och bildar på så sätt ett nytt habitus.192 Bella beskriver nedan att då 
hon kommer ifrån en stad där det är svårt att få en bostad hade hon inte höga krav när hon letade 
efter en lägenhet i den aktuella staden.   

 
Bella: 

Jag har väldigt låga krav, hemma är det så himla svårt och få tag på en lägenhet så man kan inte 
ha några krav heller, utan man får ta det som finns. Därför har jag vart så hära, men gud hur 
kan vi få en sån här fin lägenhet helt utan ingenting. Det finns ju hur många som helst fina 
lägenheter här och det inser man ju nu att man skulle ha gått runt och tittat lite. 
 

Enligt Bourdieus teori kring habitus skulle Bellas utsaga kunna tolkas som att, då hon redan fått 
uppleva en bostadsmarknad där det är svårt att få tag på en egen lägenhet, är det inte viktigt för 
henne hur lägenheten är så länge hon får en. Detta kan förändras då hon kommit till insikt om att 
det kanske inte var svårt att få en lägenhet i den aktuella staden och att hon kanske därför borde 
ha ställt högre krav.  Bella kommer att forma ett nytt habitus utifrån hennes gamla och nya 
erfarenheter av bostadsmarknaden.    
 Som jag tidigare nämnt ställs det olika krav på individen vid olika tillfällen i hans eller hennes 
liv. Samtidigt som en individ åldras och förändras har han eller hon olika behov av sitt boende.  
Jane Jacobs skriver i boken Den amerikanska storstadens liv och förfall, att en person genomgår många 

 
190 Caroline Tovatt, ”Vägen in i arbetslivet är som ett strategispel”, i Ungdomar i arbetslivet, red. Inger Danilda 
(Stockholm, 2006), www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer, 2007-02-18, s. 21 f. 
191 Lotta Jaensson & Berit Israelsson, Om bara någon kunde säga vad jag ska göra för att få en bostad så skulle jag göra det 
(Boutredningen, 2005), http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf, 2007-04-18, 
 s. 9. 
192 Se den gemensamma inledningen, s. 16 f. 

http://www.arbetslivsinstitutet.se/publikationer
http://www.demokratitorget.gov.se/content/1/c6/06/75/25/8113f014.pdf
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förändringar under sitt liv. Han eller hon byter arbetsplats, skaffar sig andra intressen eller 
vänner, individens familjsituation och ekonomi kan förändras vilket leder till att han eller hon 
behöver flytta. För att människor ska vilja bo kvar i ett och samma bostadsområde under olika 
livsfaser krävs det enligt Jacobs att området har en så pass stor variation som tillgodoser 
individens olika behov under livet.193  Nedan beskriver Martin hur han tror att hans behov av 
vart i staden boendet är placerat kommer att förändras. 

 
Martin: 

Alltså om jag skulle jobba, så skulle jag inte ha någonting emot och bo lite utanför. Nu har man 
kanske känt att man har fått ut sin del av stadslivet, så att nu börjar man tycka att det skulle 
vara kul att bo lite längre ut. Jag har ju bott centralt liksom i åtta år, kanske blir man sugen på 
en hund eller någonting, då är det trevligare om det är närmare till grönområden. Det har jag 
inte haft behov av förut liksom. 
 

Jag tolkar det som att då Martin befinner sig mellan två olika livsfaser, då han snart tar sin 
examen och ska ut i arbetslivet, anser han att i och med den nya livssituationen behöver han inte 
längre bo centralt. Den nya livsfasen kommer att innebära andra behov och möjligheter än vad 
han haft förut, exempelvis grönområden. Kalle en annan informant som arbetar och har planer 
på att köpa en bostadsrätt inom en snar framtid beskriver nedan vad han vill ha i sitt boende. 

 
Kalle: 

När man köper en lägenhet så blir det höga krav, man vill ju inte köpa en lägenhet och sen 
kommer man på att näää det är fel läge, störiga grannar eller nått sånt därnt. Det vill man ju 
gärna kolla upp innan. /…/ Den ska ju inte vara mindre än den som vi har nu 55kvadrat och 
uppåt, så det är väl aaa tvåa eller trea, sen ska det ju vara ganska låg kostnad så att det inte blir 
för dyrt. 
 

Jag tolkar det som att Kalle anser att det är viktigt att vara extra noga med hur och var han vill bo 
när han planerar att köpa en bostad. Detta kan enligt hans utsaga bero på att han kommer att bo 
där en längre period och att det inte är lika lätt att flytta om han i efterhand skulle komma på att 
grannarna är störiga eller att läget är fel. En annan viktig aspekt som han lyfter fram är att 
boendet inte ska vara allt för dyrt. Jacobs menar att en av de primära funktionerna för att skapa 
mångfald, vilket leder till ett bra grannskap är att det finns en bra blandning mellan gamla och nya 
bostadshus. Detta för att tillgodose de behov som olika individer har. Jacobs menar att det finns 
personer som hellre skulle köpa en billig lägenhet som inte är i ett jättebra skicka för att sedan 
lägga pengarna på att renovera om den så som han eller hon vill ha det.194

Tänka långsiktigt 
Som vi skrivit i den gemensamma delen kring Bourdieus teori om smak är det enligt honom 
individens klasstillhörighet som avgör vilken smak individen har. Det som i sin tur avgör vilken 
klass personen tillhör är enligt Bourdieu hans eller hennes ekonomiska, kulturella och sociala 

 
193 Jane Jacobs, Den Amerikanska storstadens liv och förfall (Göteborg, 2005), s. 164. 
194 Ibid. s. 221 f. 
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kapital.195 En ung människa kan besitta ett högt socialt och kulturellt kapital, men däremot har en 
ung individ oftast ett lågt ekonomiskt kapital. Detta kan bero på att allt fler unga människor 
kommer ut i arbetslivet allt senare. Vilket självklart påverkar möjligheterna för att få en egen 
bostad. Anders beskriver nedan vad den kommunala bostadsförmedlingen kräver av en person 
för att han eller hon ska få hyra en lägenhet av dem. 
 

 
Anders: 

Du måste ha fyllt 18år sen måste du kunna styrka att du har en inkomst och att du kan betala 
din hyra. Det måste man kunna styrka med någon form av intyg eller papper, så antingen är det 
arbete eller att det är studiemedel eller någon annan form utav bidrag, om du har 
försörjningsstöd eller någonting annat så måste man kunna dokumentera det. Sen tar vi också 
referenser ifrån tidigare hyresvärdar, vi tittar på den totala ekonomin och vi gör en total 
bedömning av den ekonomi som man har. Vi tittar på inkomst, man tittar på om det finns 
eventuella skulder, eventuella betalningsanmärkningar och så gör man en total bedömning om 
den här personen har en ekonomi helt enkelt för att klara den här hyran. 
 

Jag tolkar det som att det är en individs ekonomiska förhållanden och hans eller hennes ålder 
som avgör om han eller hon får en bostad. Tapio Salonen skriver i Ungas ekonomi och etablering att 
unga personer kan ha svårt att leva upp till detta, då övergången mellan ungdoms- och vuxenlivet 
har förskjutits. Enligt honom beror det på att det idag tar längre tid för en ung person att få en 
fast anställning och en löpande inkomst året runt.196 Närvänen menar att ålder spelar en stor roll i 
olika kulturer, det är enligt henne det sociala schemat tillsammans med den livsfas som individen 
befinner sig i som avgör när en person till exempel förväntas gifta sig.197 En persons livsfas och 
det sociala schemat är i Anders utsaga även avgörande för när han eller hon får hyra en bostad. 
Detta beror självklart på att en individ som fyllt arton år anses vara vuxen i det västerländska 
samhället och därför mogen för att hyra en bostad. Petra en annan informant beskriver nedan 
hur hon och hennes pojkvän inte fick hyra en lägenhet av en privat bostadsförmedling utan 
borgenärer. 
 

Petra: 
 Dom krävde en borgenär, trots att jag hade ett taxeringsbelopp på ett år jag hade jobbat heltid, 
så det är ganska högt belopp, men bara för att min pojkvän hade studerar det året hade han ju 
lågt belopp, så fick vi inte lägenheten, eller vi fick inte ta den på vårt namn för att dom menade 
då att vi inte hade pengar nog för att betala hyran. Så försökte jag ju förklara då att, ja men vi 
har pengar och min pojkvän han jobbar, det är nu han får in pengar, att han studerade 2005 är 
egentligen irrelevant för att det är 2006/2007 som han får in pengarna. /…/Det är så, vi var 
tvungna och ta våra föräldrar som borgenärer annars skulle inte vi få lägenheten. 
 

 
195Kirsten Gram-Hanssen & Claus Bech-Danielsen, House, Home and Identity from a Consumption Perspective, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-
052a7cb1536f%40sessionmgr2, 2007-03-29, s. 19. 
196 Tapio Salonen, Ungas ekonomi och etablering (Stockholm, 2003), s. 3. 
197 Anna-Liisa Närvänen, ”Age, Ageing and the Life Course”, i Changing Worlds and the Ageing Subject, red. Britt – 
Marie Öberg m.fl. (Aldershot, 2004), s. 68. 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-052a7cb1536f%40sessionmgr2
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-052a7cb1536f%40sessionmgr2
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Jag tolkar det som att Petra upplever att hon och hennes pojkvän hade råd med lägenheten, men 
då taxeringsbeloppen för året innan inte motsvarar det som krävs ekonomiskt för att få hyra en 
lägenhet så var de tvungna ha borgenärer. Enligt Erving Goffmans stigmateori som vi beskrivit i 
den gemensamma delen, kan ett stigma som syns på en person ge sken av en identitet som inte 
stämmer överens med individen.198 Det faktum att hyresvärden såg Petra och hennes pojkvän 
som unga människor kan ha bidragit till att han tog för givet att de inte skulle ha råd med hyran. 
Då unga i dagens samhälle kan uppfattas som personer med svårigheter att få ett fast jobb eller 
stora skulder. Jag har tidigare nämnt att den danske ungdomsforskarens Joi Bay teorier kring unga 
beskrivs i rapporten Tillvarons trösklar. Han menar att övergångsfasen från ung till vuxen inte sker 
över en natt då en person fyller arton. Denna fas har enligt honom blivit längre då samhällets 
formella syn på en myndig individ inte stämmer överens med verkligheten. Det kan bero på att 
det tar mer än arton år för en person att leva upp till de normer som enligt samhället associeras 
med vuxenlivet.199 Enligt Petras utsaga handlade det inte om att hon och hennes pojkvän inte 
kunde leva upp till de ekonomiska kraven utan att deras hyresvärd inte kunde acceptera att det 
var två vuxna människor som stod framför honom. Bella beskriver nedan hur hon får pengarna 
att räcka till för att klara av hyran. 

 
Bella: 

 jag la ut alla mina pengar som jag hade tjänat på sommaren och liksom portionerade ut dem, 
så gjorde jag upp en budget i augusti fram tills januari, alltså från augusti i somras fram tills 
januari nu. Jag har haft budget hela tiden, jag har portionerat ut alla pengar för i augusti då fick 
man ju mer pengar från CSN än vad man fick i december till exempel, men dem pengarna 
portionerade jag också ut, så jag har alltid haft lika mycket pengar varje månad. Det funkade, 
jag hade inte mycket pengar men det gick ju bra  
 

Bella beskriver sin ekonomi som väldigt skör och att hon måste planera sina utgifter noga varje 
månad för att få det att gå ihop. Kalle som arbetar beskriver nedan sin ekonomiska situation. 
 

Kalle: 
 När dem kollar upp en så om dom ser att man haft fastjobb, jag hade ändå jobbat där i 3,5 år 
,fastanställning nästan hela tiden /…/så det är ju bra bakgrund om man blir uppkollad så där. 
 

Jag tolkar det som att Kalle upplever sitt jobb som en trygghet, då han kan hänvisa till att han har 
en fast anställning om någon skulle göra en kreditupplysning på honom. Jag tycker att det 
framgår att informanten är medveten om vilken roll ekonomin har när han ansöker om en 
lägenhet. 
 Att unga är medvetna om vilken roll ekonomin spelar in när en ung person söker bostad är 
något som även framgått av min observation av bostadsannonser på webbsidan Blocket. En 
bostadsannons nedan illustrerar detta. 
 

 
198 Se den gemensamma inledningen, s. 15 f. 
199 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 23 f. 
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Skötsam ickerökare utan husdjur eller annat som folk kan tänkas störa sig på. God ekonomi, 
jobbat senaste året samt har stöd hemifrån och kommer inte att ha några problem att betala 
hyran 

 

De unga som letar efter en lägenhet förtydligar ofta att de har det bra ekonomiskt ställt eller att 
de har föräldrar som stödjer honom eller henne ekonomiskt. I annonsen bemöter personen de 
tankar och föreställningar som associeras med den livsfas som unga människor befinner sig i, 
genom att markera att han eller hon inte röker och har råd att betala hyran. 

En skillnad som jag däremot upptäckte under min andra observation, på universitetets 
hemsida, var att bostadsannonserna där var inte alls lika utförliga och det var ingen som nämnde 
sin ekonomiska situation.  
 

Hejsan! 
Jag och min sambo söker nu en lägenhet med förstahandskontrakt så nära som möjligt till 
campus. Vi skulle gärna vilja flytta in i juli om det finns möjlighet. 

 

Unga väljer här att inte skriva ut sin ekonomiska situation på universitetets hemsida. Detta kan 
bero på att de känner, att det är bara studenter och unga som befinner sig i samma situation som 
de själva som kommer att läsa deras annons.  
 
 

Slutdiskussion 
Syftet med min studie har varit att genom fältobservationer och kvalitativa forskningsintervjuer 
belysa hur unga vuxna upplever sin bostadssituation, samt hur bostadssituationen ser ut i en 
medelstor universitetsstad i södra Sverige. Utifrån Goffmans stigma teori, Bourdieus teorier kring 
habitus och smak som vi beskrivit i den gemensamma delen har jag analyserat mitt material. Jag 
har även i analysen utgått ifrån teorier kring livsfaser och övergångsfasen mellan ungdom och 
vuxen. Att flytta hemifrån beskrivs i rapporten Youth Housing and Exclusion in Sweden som en 
markör för att en individ gått från att vara barn, till att bli vuxen.200 Denna övergångsfas har dock 
blivit längre då det bland annat blivit allt svårare för yngre personer att få ett fast jobb och på 
grund av det en bostad.201

 I analysen har jag kommit fram till att unga vuxna väljer att flytta hemifrån för att de skaffat 
sig ett jobb, ska börja studera eller för att de vill flytta ihop med sin respektive. De upplever 
bostadssituationen i staden som god, den som beskriver bostadssituationen för unga som svår är 
Anders som arbetar på kommunens bostadsförmedling. Hans upplevelse skulle kunna förklaras 
med att han enbart utgår ifrån de lägenheter som den kommunala bostadsförmedlingen har att 
erbjuda. Vilket skulle kunna innebära att fler unga är hyresgäster hos privata bostadsförmedlingar 

 
200 Mats Lieberg, Youth Housing and Exclusion in Sweden (Lund; Eskilstuna, 1999), 
http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf, 2007-04-19, s. 11. 
201 Generationsutredningen, Tillvarons trösklar (Stockholm, 1994), s. 28. 
 

http://www.mdh.se/isb/cvf/publikationer/b192000.pdf
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än den kommunala bostadsförmedlingen i staden. Informanterna beskriver Internet och tips från 
vänner och släkt som det vanligaste sättet att få en lägenhet. Tidigare erfarenheter och 
övergången mellan olika livsfaser kan vara avgörande faktorer till att individen väljer att bo på ett 
eller annat sätt. De unga beskriver även ekonomin som viktig, både vad det gäller priset på 
bostaden men även deras egen hushållsekonomi. Det ska inte vara för dyrt att bo, samtidigt som 
de beskriver en ekonomisk situation där de måste planera sin ekonomi för att klara sig. Boendet 
beskrivs som ett livsvillkor en individ behöver för att fungera normalt i samhället men de 
beskriver även boende som en markör för status då unga inte nöjer sig med att skaffa den 
billigaste lägenheten.  

Jag tror att bostadssituationen för unga vuxna i staden är ett intressant ämne att följa upp då 
det sker stora förändringar i staden. Universitet expanderar i den aktuella staden vilket innebär att 
det kommer fler studenter vilket bidrar till att behovet av mindre lägenheter med en låg hyra 
kommer att öka. Detta var ingen stor studie, för att få en bredare bild av situationen skulle fler 
intervjuer kunna göras både med dem som arbetar på privata bostadsförmedlingar men även med 
fler ”unga vuxna”. Det skulle vara intressant att göra fler intervjuer med ”unga vuxna” som inte 
studerar, eftersom majoriteten av informanterna i denna studie var studenter. Jag tror att de skulle 
uppleva bostadssituationen annorlunda, då det i staden finns en bostadsgaranti för studenter. 
Vilket gör att det i praktiken är omöjligt för en student som är antagen till ett program på 
universitet att bli utan en bostad. 
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Hemlöshet – en studie om statens och frivilliga 
organisationers insatser för hemlösa 

Författad av Kristina Dawoud 

Inledning 
Hemlöshet har blivit ett växande problem i dagens Sverige. Trots statens och olika 
organisationers försök att minska dess omfattning är hemlöshet ett problem som kvarstår. En 
kartläggning som socialstyrelsen har gjort visar att det finns tusentals människor som är hemlösa i 
Sverige. Det är inte bara en särskild grupp som är drabbad, utan det finns män, kvinnor, 
utlandsfödda och även barnfamiljer som är hemlösa. Dessa är människor som har hamnat snett i 
samhället främst på grund av missbruk och psykiska problem. De flesta hemlösa befinner sig i 
storstäderna, men de finns också i många av landets andra städer. En påtaglig ökning sker bland 
kvinnor och personer födda utanför Norden. 202  Enligt socialstyrelsens definition av hemlösa, 
räknas en person som saknar eget boende och är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är 
uteliggare. En person som är inskriven på kriminalvårdanstalt, behandlingsenhet eller institution 
inom socialtjänst och som man planerar att skriva ut inom eller efter tre månader, men har inte 
någon bostad ordnad efter utskrivningen räknas också som hemlös. Någon som tillfälligt bor hos 
bekanta, familj och släktingar eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt och på 
grund av denna situation sökt hjälp.203 

Under några dagar fick jag möjligheten att vara närvarande vid en kyrka och där se kyrkans 
arbete för de hemlösa och andra utslagna människor i det svenska samhället. Dagligen kämpade 
de för att ge hjälp och stöd till dessa människor i form av mat, kläder, stödgivande samtal och 
även ekonomiskt stöd i vissa fall. Jag var med och hjälpte till vid smörgås- och fika utdelning till 
de hemlösa, och där fick jag se många utslagna människor vilket fick mig att se andra sidor av det 
samhälle vi idag lever i. Unga som gamla befann sig där, män och kvinnor, men män var klart 
överrepresenterade. Det jag också fick se var att det fanns väldigt många människor med utländsk 
bakgrund som tog emot den hjälp som erbjöds. Något gemensamt för alla som var där är att 
dessa var utsatta människor på ett eller annat sätt, där det kunde vara psykiska, ekonomiska eller 
missbruks problem med i bilden. Kyrkan och frivilliga organisationer har fått en betydande roll i 
de hemlösas dagliga liv.   
  

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att försöka ge en beskrivning av situationen för de hemlösa. Jag ska 
utifrån olika informanters erfarenheter och tidigare forskning ge en beskrivning av situationen för 
de hemlösa. Studien är inriktad på frivilliga organisationer och kyrkan i Sverige som jobbar med 
frågan om hemlöshet, och även staten i form av kommunen. Uppsatsens fokus ligger i att med 

 
202 Socialstyrelsen, Hemlöshet i Sverige 2005, http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9162/2006-131-16.htm, 
2007-03-09, s. 10 ff. 
203 Ibid. s. 20. 

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9162/2006-131-16.htm
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hjälp av informanternas erfarenheter undersöka vad de olika organisationer och staten gör för att 
hjälpa dessa människor.  

Metod 

Fältobservationer 
Den metod som tillämpades i undersökningen bestod av observationer och kvalitativa intervjuer  
Två observationer utfördes i en storstad i Sverige. Att hitta lämplig plats för att utföra 
observation var svårt, främst på grund av etiska skäl. Det går inte heller att ställa sig på gatan och 
försöka lista ut vem som är hemlös. En vän till mig tipsade om en kyrka i en storstad, och att jag 
där kanske kunde få hjälp. Jag tog telefonkontakt med en kvinna som jobbade där, och hon 
berättade att de delade ut smörgåsar till de hemlösa, och andra utsatta människor. Jag blev 
inbjuden att vara med och hjälpa till vid smörgåsutdelningen. Vi bestämde tid då jag skulle åka 
dit, och den första observationen kom att utföras hösten 2006. Denna observation gav mig en 
inblick i situationen, och vissa frågor väcktes inom mig som då kom att följas upp under 
intervjuerna. 

Jag antog en ”öppen” observatörsroll för ansvariga inom verksamheten, där jag deltog i den 
aktivitet som anordnades för de hemlösa och andra utsatta grupper. I förhållande till de hemlösa 
och andra människor antog jag en ”dold” observatörsroll, vilket innebär att dessa människor inte 
var medvetna om att de var observerade.204 Att anta den rollen var inte lätt alla gånger, då 
omgivningen antog att jag bara var där för att hjälpa till. Jag kommer att diskutera mer kring detta 
under etikreflektionen. Andra observationen utfördes också på samma ställe, men denna 
observation kom att äga rum under vintern 2007. Denna gång deltog jag inte vid utdelning av 
maten, utan stod vid sidan av för att samtala med människor som befann sig där, och samtidigt 
observerade vad som skedde runtomkring mig. Denna observation kom att bli intressant och 
värdefull för uppsatsen, då nya kontakter knöts med människor som hjälpte mig träffa andra som 
hade kunskap om de hemlösa. Jag blev inbjuden att sitta med under ett samtal som ägde rum 
mellan ansvariga för kyrkan och Sveriges äldre- och folkhälsominister Vid ett tillfälle samtalade 
jag även enskilt med ansvariga inom kyrkan om de hemlösas situation och vilken hjälp som ges 
till dem. Tre dagar i rad besökte jag verksamheten, vilket blev en lärorik tid för mig. Människorna 
var mycket hjälpsamma och gav mig en inblick i en värld som jag tidigare hade lite kunskap om. 
 

 
 
 
 
 
 

 
204 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 279. 
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Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna utfördes i en storstad och en medelstor stad i Sverige. Fem intervjuer med olika 
informanter utfördes för att få en bild av situationen och erhålla den kunskap som var nödvändig 
för studiens syfte. Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen menar att vid kvalitativa intervjuer riktas 
fokus mot ett fåtal personer. Forskaren går på djupet i interaktionen med de informanter som 
förväntas ha kunskap i det tema som forskningen är inriktad på.205 Informanterna är personer 
som jobbar inom olika områden för dem hemlösas situation och är själva inte hemlösa. Två av 
intervjuerna utfördes i en storstad, en vid kyrkan och den andra med en frivillig organisation. Den 
intervjun med en frivillig organisation utfördes via mail. Resterande tre intervjuer utfördes i en 
mellanstor stad, där en av intervjuerna utfördes vid en frivillig organisation och de återstående två 
intervjuerna inom kommunala verksamheter.  

Att få tillträde till att intervjua informanterna har inte varit ett större problem eftersom dessa 
inte utgör någon utsatt grupp. En av informanterna var mycket öppen och förklarade att det gick 
bra att samtala med de personer som vände sig till hans verksamhet och som då var hemlösa, 
men invitationen fick avböjas eftersom jag upplevde det som etiskt känsligt. Mycket bra 
information skulle säkert ha kommit fram angående deras situation, där det skulle ses utifrån de 
hemlösas perspektiv.  

Innan intervjuerna utfördes tog jag telefonkontakt med lämpliga informanter för studiens 
syfte. Det blev en kort presentation i telefonen med namn, vad jag studerade och vid vilket 
universitet, även en kort presentation av syftet med uppsatsen. Sedan frågade jag om de kunde 
tänka sig att bli intervjuade. Tid och plats bestämdes med hänsyn till informanternas tid, och 
vilken plats som passade dem bäst. Samtliga intervjuer utfördes på informanternas arbetsplats 
förutom den som utfördes via mail. Att den intervjun utfördes via mail beror på att min 
informant var ledig och jobbade endast två dagar i veckan. Jag fick ett förslag av informanten att 
skicka in frågorna via mail viket passade även mig bäst vid detta tillfälle. Innan intervjuerna 
utfördes fick informanterna ta del av ett informantbrev där undersökningen beskrevs och för 
vilket syfte det skulle användas, även att forskningen följs av vissa etiska riktlinjer. 

Under intervjuerna tillämpades en semi-strukturerade metod, vilket innebär att det fanns ett 
antal frågeområden som jag utgick ifrån. Dessa anpassades efter intervjusituationen och frågorna 
följdes inte i den ordning som de stod.206 Istället var det viktigaste, att vara uppmärksam och 
lyhörd för det informanten hade att säga. Att ställa eventuella följdfrågor istället för att beta av 
frågorna i tur och ordning, då viktig information kunde ha gått förlorad.207 Att visa engagemang 
och intresse för det informanten har att säga skapar en god relation under intervjun. Ett litet 
problem som dök upp under nästan alla intervjuer, var människor som klev in i rummet under 
själva intervjun, vilket innebar små avbrott i intervjuandet som jag uppfattade var lite störande. 
Vid ett tillfälle stängdes bandspelaren av då informanten var tvungen att gå iväg någon minut. 

 
205 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 118. 
206 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 301. 
207 Eva Fägerborg ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 63. 
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Överlag gick intervjuerna smidigt och ju fler intervjuer som gjordes desto bättre träning blev det 
för mig, och fler frågor väcktes och följdes upp under kommande intervju. 

Efter varje intervju har intervjuerna transkriberats, vilket innebär att skriva ut det som sagts 
på bandspelaren. Detta har varit en tidskrävande process med många timmar framför datorn.208 
Eva Fägerborg tar upp att talspråket och skrivspråket skiljer sig åt en del, genom framförallt 
oavslutade meningar, småord, omtagningar och andra egenheter där det talade språket 
kännetecknas av spontanitet.209 Framför varje replik sattes det initialer för att veta vem som säger 
vad. Intervjuerna skrevs ord för ord, men fick redigeras en aning för att göra det förståeligt för 
analysen av materialet, och då eventuella intervjucitat publiceras, för att göra det förståeligt för 
läsaren.  

Fördelen med bandinspelade intervjuer är att de är informationsrika och ger därför möjlighet 
till analys ur olika synvinklar.210

 

Grundad teori 
Analysen av arbetet har gjorts utifrån det metodologiska arbetssättet grundad teori. Grundad 
teori innebär att forskaren analyserar kvalitativa data förutsättningslöst för att generera slutsatser 
grundade på empiri.211 Efter utskrift av intervjumaterialet och observationerna har dessa sedan 
analyserats där sociala skeenden har studerats. Därefter har materialet gjorts om till begrepp, där 
jag har läst ut speciella händelser i materialet och ställt frågor till det. Vid sidan av varje citat har 
jag skrivit olika tankar som väcktes om det citatet i form av memos. Detta för att jag ska urskilja 
samband mellan de olika intervjuerna. Att arbeta utifrån grundad teori har varit tidskrävande, 
men efter arbetsprocessen har vissa kopplingar kunnat utläsas.  
 

Etikreflektion 

I arbetet har jag förhållit mig till vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Jag har med hjälp av ett 
informantbrev talat om för informanterna om deras rättigheter och att de kommer att förbli 
anonyma i studien. 212 Brevet följdes också upp med några korta ord precis innan intervjuerna 
påbörjades. Då jag har valt att forska kring en utsatt minoritetsgrupp har detta inneburit att jag 
har fått vara omsorgsfull i mina bedömningar, eftersom forskningen kan leda till negativa 
konsekvenser för gruppen. Alver och Øyen menar att forskaren har ett ansvar; att frambringa 
kunskap om svaga eller marginella grupper, då syftet gäller att studera deras levnadsvillkor och att 
se över hur stödsystemet fungerar för att skapa förbättringar för dessa människor.213 Detta är 
också vad jag vill få fram med denna uppsats. 

 
208 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 311. 
209 Eva Fägerborg ”Intervjuer”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 69. 
210 Ibid. s. 67.  
211 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 5. 
212 Se den gemensamma inledningen, s. 11.  
213 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1997), s. 56. 
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Att inte behöva intervjua personer som är hemlösa kändes etiskt rätt eftersom jag tror att det 
skulle vara svårt att ställa frågor som informanten inte upplever som personliga, då han eller hon 
befinner sig i situationen som den hemlöse. Vem det än är som intervjuas bör man ta hänsyn till 
informanten, men i detta fall tänkte jag mest på att inte ställa frågor som skulle vara kritiska eller 
ifrågasättande. Jag berättade tidigare att det under observationen var jobbigt att anta en roll som 
dold observatör då omgivningen förmodade att jag bara jobbade där. Det fanns dock inte någon 
som helst mojlighet att informera alla varför jag egentligen befann mig där eftersom vi befann oss 
på en öppen plats där det kom och gick människor hela tiden. Observationerna var till för att 
studera sociala skeenden och inte för att studera och peka ut enskilda individer. Jag ville få en 
inblick i hur kyrkan hjälpte de här människorna. Martyn Hammersley menar att hjälpmedel som 
från ett håll kan upplevas etiskt misstänksamma kan rättfärdigas då det är för ett gott ändamål, 
nämligen att frambringa kunskap för att avhjälpa sociala orättvisor.214 Detta är också tanken 
bakom denna uppsats nämligen att uppmärksamma de hemlösas situation och se vad som görs 
och vad som mer kan göras för att hjälpa dem.  

Vid publiceringen av data har jag varit noga med att anonymisera informanterna. Jag har inte 
angett i vilka städer studien har utförts utan det räckte med att ange att det är i en storstad och en 
mellanstorstad och att då kanske se någon skillnad mellan dessa. Namnen på de platser som 
intervjuerna och observationerna utfördes har inte heller avslöjats, då det räckte med att ange att 
det är socialen, olika organisationer och kyrkan. Inte heller anges informanternas riktiga namn, 
utan de har fått fingerade namn för att de inte ska kunna kännas igen. Platser, gator och annat 
som förekommer i ett citat har vid behov ersatts med ”xxxx”. 

Presentation av informanter 
Informanterna har alla olika bakgrund. En av informanterna som jag valt att kalla Caroline är 
verksam inom kyrkan i en storstad. Olle är en annan informant som jobbar i en mellanstor stad 
inom en dagverksamhet för de hemlösa. Andreas jobbar på en kommunal verksamhet för 
bostadslösa missbrukare även han i samma mellanstora stad som Olle. I denna stad befinner sig 
även Jakob som är bostadssamordnare inom kommunen. Sista informanten är Erik som befinner 
sig i samma storstad som Caroline och jobbar där som enhetschef på ett härbärge för de hemlösa. 
Erik är den personen som jag intervjuade via mail. Jag märkte att det blev annorlunda att göra på 
detta sätt då jag fick väldigt korta svar på mina frågor.  
 

 
 

 
214 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography (London, 1995), s. 278.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Avvikande beteende 
Mats Hilte skriver i sin bok Avvikande beteende, att avvikande beteende är ett sätt att upprätthålla 
normalitetens gränser. Att definiera vissa handlingar som avvikande är ett sätt för samhället att 
upprätthålla den sociala ordningen. Begreppet används för att dela in mänskligheten i två 
grupper. De som är innanför och de som är utanför. Upprätthållandet av systemets gränser 
innebär att begränsa handlingarna för att de ska passera som kulturellt och moraliskt acceptabla. 
Narkomanvården, mentalvården är exempel på sociala institutioner som upprättar en gräns 
mellan det normala och sociala kategorier som narkotikamissbrukare, mentalsjuka och 
brottslingar. Gränserna finns till för att i varje samhälle ange vad som är tillåtet att göra och vad 
som är förbjudet. Det finns en skillnad på vad som är normalt och vad som är avvikande, detta 
beskriver man med en ”ingrupp” och en ”utgrupp”, i form av ”vi” och ”dom”. Genom 
upprättandet av gränser skapas det en skillnad mellan de olika grupperna i samhället.215

 

Stigma 
Erving Goffman tar upp i sin bok Stigma, att det finns tre olika typer av stigma som kan urskiljas. 
En av dessa är kroppsliga missbildningar av olika slag. Den andra är fläckar på den personliga 
karaktären där man då talar om psykiska rubbningar, missbruk, arbetslöshet, fängelsevistelser, 
homosexualitet, underliga böjelser, självmordsförsök eller radikaltpolitiskt uppträdande. Den sista 
är stigman förknippade med ras, nation och religion. Det stigma som jag kommer att använda 
mig av är det som berör fläckar på den personliga karaktären. För en vidare förklaring av vad ett 
stigma innebär kan ses i den gemensamma inledningen.216

 

Postmodernism 
De delar av Zygmunt Baumans teorier som jag främst är intresserad av i boken Arbete, konsumtion 
och den nya fattigdomen, är de som handlar om fattigdom. Under det moderna samhället var arbetet 
en norm men den normen har idag istället ersatts med konsumtionen. Fattigdom ses idag som ett 
tecken på oförmågan att konsumera. Att vara otillräcklig som konsument innebär också att socialt 
vara utestängd från den sociala gemenskapen. Bauman förklarar att vara utesluten från samhället 
innebär att antigen brutit mot ordningen eller inte uppfyllt de normer som råder. Där skulden 
läggs på individen då man menar att han inte gjorde tillräckligt för att inte bli utesluten. Det som 
Bauman menar är att personen inte alltid kan bära ansvaret för sitt öde. Att var utesluten innebär 
också att uteslutas på grund av att man har brist på resurser.217  

 
215 Mats Hilte, Avvikande beteende (Lund, 1996), s. 65 f. 
216 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001), s. 14. 
217 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1998), s. 124 f. 
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Jag kommer även att utgå ifrån teorier om identitet. För en beskrivning av vad identitet är se den 
gemensamma delen i början av antologin. 

Analys 

Varför hemlös? 
Samtliga informanter lyfter fram missbruk och psykisk ohälsa som ett viktigt inslag i hemlöshet. 
Detta är dock långt ifrån hela sanningen då hemlöshet beror på många bakomliggande orsaker. 
Hans Swärd ger i boken Hemlöshet, en beskrivning av att orsakerna många gånger kan vara 
komplicerade och sammansatta. För att förklara missbruket som en orsak till hemlöshet måste 
oftast helheten ses, för det kan vara fattigdom som ligger bakom både missbruket och 
hemlösheten. Hemlöshet och missbruk kan då ha föregåtts genom en kedja av orsaker som till 
exempel arbetslöshet, misshandel, svår barndom, skilsmässa och mycket annat.218 Caroline ger 
följande beskrivning av hur det kan vara. 
                                                      
                                                      Caroline: 

Alltså det är så lätt i dagens samhälle. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara vad som helst 
och samhället är så stressigt. Grannen har inte tid med dig om du mår dåligt eller. Man bryter 
ihop, det börjar att man tar flaskan, dövar sig lite. Sen till slut har du ingenstans att bo. Du har 
blivit vräkt, sen har du inget jobb. Sen går du ut och super. Det går blixtsnabbt. 

 
Här ger Caroline en beskrivning av hur det kan gå så långt att man till slut hamnar på gatan.  Hon 
lyfter fram att missbruket leder till hemlösheten, men också att det finns djupare bakomliggande 
orsaker till detta. Hon förklarar att samhället har blivit alltmer stressigt vilket har bidragit till ett 
mindre socialt liv där människor inte längre har tid för varandra. Jakob ger följande förklaring till 
orsakerna för de hemlösa då jag ställer följande fråga. 

                                                   
Kristina: 

 Är det den typiska här i xxxx, att man har missbruksproblem eller psykisk ohälsa, alltså för 
den hemlöse? 

                                                                                
Jakob: 

Nej, det är karaktäristiskt för dom öppet hemlösa den problematiken, inte bland dom hemlösa. 
Alltså bland dom hemlösa kan man säga att deras problem är till 80 procent, så alltså till 80 
procent så handlar det om ekonomisk ohälsa. Det är den som ligger i botten som gör att dom 
är exkluderade från bostadsmarknaden. På grund av vräkningsdom, dålig ekonomi, 
kronofogdemyndigheterna och dom bitarna. 

 

Jakob förklarar att missbruksproblem och psykisk ohälsa är det typiska för dem som är öppet 
hemlösa, men att den orsaken inte är lika stor som den ekonomiska biten. Han menar att det är 
ekonomin som ligger till grund för att bli utestängd från bostadsmarknaden. 

 
218 Hans Swärd, Hemlöshet (Lund, 1998), s.  221. 



 83 
 
 

                                                

Zygmunt Bauman menar i boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, att de fattiga i dagens 
samhälle är de som är otillräckliga som konsumenter. Deras otillräcklighet medför att de har 
hamnat utanför det samhället har att erbjuda. Vad fattigdom innebär beror helt på vad varje 
samhälle definierar som den rätta standarden för näring, kläder och bostad. Fattigdom kan inte 
bara ses som en materiell försakelse och fysiskt nöd, utan innebär också ett socialt och 
psykologiskt tillstånd. Vad som då räknas som ett anständigt liv beror på de normer som finns i 
ett givet samhälle. Att inte kunna följa dessa normer blir en orsak till nöd, plåga och 
självödmjukelse. Att vara ekonomiskt utsatt kan medföra att man känner skuld och skam inför 
sin situation.219

 

Olika boendeformer 
När det gäller boenden för de hemlösa finns det en hel del olika alternativ. Det kan vara allt ifrån 
härbärgen, behandlingshem, träningslägenheter eller andrahandskontrakt. Har en person blivit 
vräkt från sin bostad på grund av en obetald hyra eller stört grannarna under en längre tid då blir 
han eller hon hänvisad till den sociala myndigheten. För att få ett tak över huvudet måste du 
också anpassa dig till deras regler. Har du väl blivit exkluderad från bostadsmarkanden måste du 
uppfylla vissa kriterier för att någonsin kunna få ett förstahandskontrakt. Vägen dit kan förklaras 
med hjälp av en trappa där vägen till det högsta trappsteget innebär att du får ett eget kontrakt, 
men vägen för att nå det högsta trappsteget kan många gånger vara lång. För att nå fram ställs det 
vissa krav på dig under de olika trappstegen. Följer du inte kraven kan du också bli förflyttad till 
en lägre station.  
 Ingrid Sahlin tar upp i artikeln The staircase of transititon, att trappstegsboendet kom till i början 
av 1990-talet som en metod för att hjälpa de hemlösa till att få egen lägenhet. Den är tänkt att 
hjälpa den hemlöse från gatan där han eller hon steg för steg ska klättra för att till slut få ett eget 
kontrakt. Ju högre upp han eller hon klättrar desto bättre förhållanden och en ökad frihet råder 
det. Under hans eller hennes väg upp är han eller hon också hela tiden övervakade och 
kontrollerade av den sociala myndigheten. Sahlin menar att trappstegsboendet kan ses som ett 
sätt att belöna den som tar sig upp, och straffar den som inte uppför sig då han eller hon bryter 
mot deras regler. Straffningen innebär att personen blir förflyttad till en lägre station. Hon menar 
vidare att till följd av trappstegsboendet ses hemlöshet inte längre som ett problem på brist eller 
ineffektiv tilldelning av bostäder, men som en individs bristande egenskap. Denna föreställning är 
skapad och ihållande till följd av trappstegsboendet. Olika mätningar visar också att den som en 
metod har misslyckats med att minska hemlösheten. 220 Jakob förklarar situationen med detta 
citat. 

 

 
219 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1998), s. 59 f. 
220 Ingrid Sahlin, The staircase of transititon, 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=17132560&site=ehost-live, 2007-03-27, s. 117 
ff.   
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Jakob: 
Det man kan säga att bedömningen som görs, om vi tar nu Olle en kille här då, så kommer det 
upp en förfrågan, som har ett missbruk och man bedömer då att det här missbruket är 
kvalificerat för gravt, så att det är för det första inget som vi klarar av här på kommunen och 
utföra ett boende, då gör vi så att oftast sker det här genom LVM lagen om vård av missbruk. 
Så hamnar man då på ett abv hem eller behandlingshem, där man då avgiftas, alltså rent 
kroppsligt måste avgiftas från det här., bryta det allvarliga missbruket. När det sen är gjort 
därifrån lite beroende på då kan du gå ut direkt till en bostad, en stödbostad. Men det kan 
också vara så att vi bedömer det att du ska fortsätta och då har vi en mellanvårds alternativ, där 
du går in då, där du bor i egen lägenhet, men att det är då runt trettio lägenheter som ligger i ett 
hus på xxxx. Du bor, sköter dig själv, egen nyckel och så där va, men det är lite under 
kontrollerade former, det kan bli kissprov och såna här grejer då, där uppe. Men sen när man 
har klarat det i tre, fyra, fem månader då flyttar man direkt till en egen lägenhet, och då är det 
så att första veckan kanske man träffas en gång i veckan och sen mot slutet kanske man träffas 
varannan månaden och var tredje månad. Sen släpper man det helt efter ett år. Så det är helt 
beroende på, vissa kan gå direkt ut till ett boende, vissa kan bli tvingade att gå igenom hela 
kedjan, det beror lite på vad förutsättningarna är hos den enskilde. 

 
Här framgår det att om ett missbruk finns med gör socialen en bedömning över hur situationen 
ser ut. Beroende på förutsättningarna hos individen kan de bedöma om individen ska gå igenom 
en hel kedja där det då sker en större kontroll av individen för att det ska kunna leda till en egen 
lägenhet. En annan av informanterna Andreas som också jobbar vid en kommunal verksamhet 
förklarar liknande situation.  
 

Andreas: 
Sen är det ju så att tanken är ju inte att man ska bo här resten av sitt liv. Så att när man hamnar 
här rent akut och så, då handlar det först och främst att ha någonstans att bo och ett tak över 
huvudet. Sen jobbar vi ju efter att man ska försöka slussa dom vidare ut härifrån med 
motivation och så. Försöka få dom att ändra sin livssituation och då kanske kan flytta vidare till 
våra andra boenden och där det då ställs andra krav när det gäller nykterhet och sånt, så att 
man får liksom ta med det och tänka lite. Ska jag leva så här eller ska jag försöka leva lite 
nyktrare och så. Och då finns det andra alternativ. 

 
Det verkar som att den sociala myndigheten jobbar med normalisering av den hemlöse. Samhället 
ser på den hemlöse som en avvikare i jämförelse med resten av samhället. Den sociala 
myndigheten försöker att göra individen till en ”normal” samhällsmedborgare igen. Genom 
trappstegsboendet försöker de normalisera den enskilde individen. Mats Hilte förklarar i boken 
Avvikande beteende Beckers teori om avvikande beteende, att det är kopplat till omgivningens 
reaktioner och inget som existerar av sig självt. Avvikande beteende kan ses som en tillämpning 
av regler där den som inte lever efter en grupps regler upplevs som avvikare. Avvikande är inte en 
egenskap hos handlingen, utan att det är samhället som skapar det avvikande beteendet genom 
att tillämpa vissa regler.221  

 
221 Mats Hilte, Avvikande beteende (1996, Lund), s. 117 f. 
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Olika behandlingsalternativ för de hemlösa 
Det finns olika exempel på tillvägagångssätt för att hjälpa den hemlöse i hans eller hennes 
situation, detta beroende på individens förutsättningar. Det finns en del olika sätt att hantera 
situationen genom till exempel motivation, behandlingshem, stödboenden, tillfälliga 
boendelösningar och annat. Det mesta som finns sker dock under dagarna där det i vissa fall 
finns ett uttalat behov av att ha öppethållande även under helgerna. Två av mina informanter 
förklarar detta med följande. 
 

Caroline: 
De har ett lotsprojekt som man kan, om det är en narkoman som vill ha hjälp. Jag vill lägga av 
nu, jag vill på avgiftning, då kan man ringa det här lotsprojektet. Och är det måndag till fredag 
så är det okej, men om det blir lördag till exempel då får dom vänta till på måndag. Då kan det 
vara för sent, då kanske dom är döda redan. 

 
 

Även en av de andra informanterna Olle förklarar liknande om hans dagverksamhet, där han 
säger att det borde satsas pengar för att de ska kunna ha öppet även under helgerna. Där han då 
menar att det annars inte finns en plats där de hemlösa kan hålla till och är välkomna. Han 
påpekade att de tidigare hade kortare öppettider under dagarna, men att de nu har fått 
möjligheten att ha längre öppethållande. Det beror dock mest på att de här personerna höll till på 
andra allmänna platser där personalen inte vill ha med dem att göra. 
 

Olle: 
Ja, jag tycker att det borde finnas ett härbärge, och sen att det satsas pengar så att vi kan ha 
öppet här även lördag och söndag, för lördag och söndag finns det ju ingenstans och gå. 

 
Det finns människor som på grund av olika orsaker har hamnat i en hemlös situation. Det verkar 
finnas ett uttalat behov av behandling som riktar sig till de med både missbruk och psykisk 
ohälsa, de som man också kallar för dubbeldiagnostiker. De behandlingsalternativ som finns 
vänder sig antigen till personer med missbruk eller personer med psykisk ohälsa, även om det är 
vanligt förekommande att en del har båda delarna. Denna situation kan förklaras med följande, 
då jag frågar en av mina informanter Caroline vilken hjälp de med missbruksproblem eller psykisk 
ohälsa får.  

  
Caroline: 

Men man kan inte hjälpa dom så mycket. Det finns många som kommer in här i kyrkan och 
bara sitter här. Sen är det ju så att det handlar om sociala kontakter, sociala nätverk. Har man 
ett missbruksproblem och psykiska problem då blir man inte hjälpt på båda, utan antigen blir 
man hjälpt med missbruksbiten eller med psykbiten. Då har man fortfarande en utav de här 
kvar, för det ligger inte under samma bo. 
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Här lyfter informanten Caroline fram en bild av hur situationen ser ut för dubbeldiagnostikerna. 
Hon gör klart för mig att den person som har båda problemen, bara blir hjälpt med en av dessa. 
Då jag frågar en annan informant Jakob från kommunen om detta problem ger han mig en 
liknande beskrivning. 
 

Jakob: 
Helt riktigt, alltså du kommer in på den allra svåraste gruppen, dubbeldiagnostiker. Och där 
har man inte lyckats, utan där har det varit väldigt svårt, och har varit mycket sånt här falla 
mellan stolarna. Psykiatrin säger det, nej den här är färdigbehandlad hos oss. Och 
färdigbehandlad innebär inte att man är frisk, så personen är alldeles frisk för att vara 
färdigbehandlad hos psykiatrin, men är för sjuk för att passa in i några utav våra boendeformer.  
Och det här problemet har varit just med budget och prestigetänkande mellan framförallt 
socialnämnd och vård och omsorg som gjort att de här har hamnat mellan stolarna, ingen bryr 
sig om den här gruppen. Och det är det Milton och regeringen uppmärksammat och avsatt 
massa pengar till. Så här i xxxx diskuterar man nu att bygga särskilda boenden för dom. 
 
 

Här kommer det fram att det finns en stor brist för den här gruppen som bör undersökas och 
följas upp. De olika vårdalternativen som finns kan inte handskas med båda problemen. 
Problemet som har varit förklarar Jakob med att det till större delen handlat om ekonomiska 
resurser. Han berättar också att i denna kommun diskuteras det att bygga ett särskilt boende för 
dem. Detta boende förklarar han kommer att vara till för att jobba med de här grupperna 
gemensamt under ett och samma ställe. 

Ulla Beijer tar upp i boken Hemlösa i Stockholm, att om en hemlös missbrukare med psykisk 
ohälsa vänder sig till en psykiatrisk akutmottagning för att få hjälp då skickas den personen vidare 
till en tillnyktringsenhet. Detta då de bedömer personen som missbrukare och att han eller hon 
borde få hjälp med det problemet istället. Samarbetet mellan beroendevården och psykiatrin 
fungerar dåligt och vårdplatser som vänder sig till de med dubbeldiagnos är väldigt få. När 
tillnyktringsdelen är avslutad anses dessa vara klinikfärdiga och skrivs då ut. De får ingen 
möjlighet att stanna kvar för vidare bedömning och få hjälp med deras psykiska problem om det 
behövs.222

  Att sakna ett hem och samtidigt vara missbrukare med psykisk ohälsa innebär att dessa 
personer befinner sig i en extra svår situation. Dessa personer befinner sig i en situation som 
innebär att det inte finns någon hjälp att få för att lösa hela deras problematik. Att bli hjälpt med 
båda delarna är en förutsättning för att de ska komma tillbaka på fötterna igen och ha möjlighet 
till att få en lägenhet. Den situation som de befinner sig i medför också en svår stigmatisering av 
dem. Den stigmatiseringen gör att de hamnar i ett utanförskap med få sociala kontakter. 
Samhället talar om för den stigmatiserad att han eller hon är "normal" men samtidigt talar den 
också om att han eller hon är "annorlunda" och olik andra. Olikhetens betydelse och utformning 
har sin rot i samhället. Stigmat är något som existerar överallt i samhället där det finns 

 
222 Ulla Beijer, Hemlösa kvinnor i Stockholm (Stockholm, 1998), s. 121. 
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identitetsnormer. Det är genom de "normala" vi också ser och förstår vad olikheten är.223

Att ha en identitet som hemlös och missbrukare är en identitet som inte är accepterad i 
samhället. Eftersom individen är en del av den sociala världen innebär det också att han eller hon 
blir stämplad och bedömd av omgivningen. Richard Jenkins tar upp i boken Social identity, att 
mänskligheten bygger på en dialekt mellan oss och andra, där vi identifieras av omgivningen. 
Omgivningens identifiering kan bli så stark att individen blir alienerad från sig själv och vem han 
eller hon är. Omgivningens identifiering kan bli en självidentifiering. Vår kännedom om 
mänskligheten och om oss själva är en del av andras uppfattningar.224

 

Kvinnors hemlöshet 
Det finns många ställen som ger hjälp för både män och kvinnor. Det verkar däremot finnas 
mycket få ställen som bara vänder sig till kvinnorna, men det finns däremot fler motsvarande 
ställen som bara vänder sig till exempelvis missbrukande män. Ibland håller sig kvinnorna också 
undan av olika anledningar. Problematiken kring kvinnornas hemlöshet och utsatthet skiljer sig 
från männens. Caroline ger följande beskrivning av situationen. 
 

Caroline: 
Det är inte flest missbrukare som är män, men det är så att kvinnorna dom håller sig undan. 
Dom far så illa i missbruket, de blir utnyttjade sexuellt. De får bära in droger, de får gå upp på 
xxxx, de får medan män deras står och väntar på dem. Så alltså dom skäms ofta, så har dom ju 
haft lägenhet och bott med sina barn, så kanske mannen har åkt dit och hamnat i fängelse. Sen 
får frun, alltså tjejen som fortfarande är kvar i missbruket som tar hand om sina barn då 
hamnar hon. Då är det andra män som kommer dit. Sen måste hon bära in knark till kåken och 
gör hon inte det så får hon stryk. Sen till slut går det så här långt så blir hon vräkt och barnen 
blir vräkta. Sen blir hon utan, så går hon på gatan sen, har ingenstans och förlorar barnen och 
förlorar liksom tack vare, det är oftast så. Så kvinnorna far jätteilla i missbruket. 

 
Det som Caroline ger en beskrivning av är att kvinnorna är extra utsatta i sin situation som 
missbrukare. De hamnar lätt i en ond cirkel där de till följd av missbruket förlorar allt och blir 
många gånger också utnyttjade. Kvinnorna är extra sårbara på grund av den situation de befinner 
sig i och en del har barn som de då förlorar till följd av missbruket.  

Catharina Thörn tar upp i boken Kvinnans platser, att på grund av de könsskillnader som råder 
mellan män och kvinnor kan då kvinnorna ses som dubbelt utanför samhället. Detta då de har 
varken att hem eller arbete och bryter också mot den traditionella könsrollen som kvinna. 
Kvinnornas hemlöshet förknippas för det mesta med prostitution och sexuellt utmanande 
beteende där de då behöver stöd och hjälp att ta sig in i samhället igen.225

Kvinnornas situation som hemlös och missbrukare medför också att de ses som dubbelt 
avvikande. Eftersom de avviker både från samhället och mot de könsskillnader som finns. Till 

 
223 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001), s. 132 ff. 
224 Richard Jenkins, Social identity (London; New York, 2004), s. 54. 
225Catharina Thörn, Kvinnans platser (Stockholm, 2004), s. 175. 



 88 
 
 
följd av detta ser samhället ner på dessa kvinnor och upplever dem som problematiska. Så här 
svarar en av mina andra informanter Olle på min fråga om det är flest män som är hemlösa. 
 

Olle: 
Det är mycket kvinnor som är hemlösa, men kvinnorna ordnar alltid plats för natten. Dom blir 
utnyttjade. 

 
Även här framkommer det att kvinnorna ordnar sig en plats för natten genom att bli utnyttjade. 
Detta kan vara en av anledningarna till att kvinnorna håller sig undan, även om det finns kvinnor 
som är hemlösa. Han berättade för mig att det var en mycket liten andel kvinnor i förhållande till 
männen som vände sig till hans verksamhet. Denna bild som ges av den hemlösa kvinnan kan 
också förklara varför kvinnor många gånger också håller sig undan. Det kan vara att de känner 
skam inför sin situation som hemlös och missbrukande kvinna. 
 

Kommunen och bostadsbolagen som en makt 
Tillgången på bostäder ligger i bostadsbolagens händer, där det många gånger kan finnas en brist i 
samarbetet mellan bostadsbolagen och kommunen. Bostadsbolagen har en stor makt och 
kommunen är beroende av dem för att få tillgång till lägenheter som kan användas för sociala 
ändamål. Orsakerna till en vräkning kan vara som jag tidigare påpekade att personen inte har 
betalat hyran och har skulder till hyresvärden, eller att han eller hon har stört grannarna under en 
längre tid. Har personen blivit vräkt en gång då blir han eller hon också exkluderad från 
bostadsmarknaden och får det tufft att få ett hyreskontrakt någonstans. En av mina informanter 
tog upp detta och förklarade att det idag är väldigt lätt för fastighetsägarna att kolla upp din 
ekonomiska historia. Han menar också att det idag råder en bättre kommunikation mellan 
hyresvärdarna. Har personen väl blivit utestängd från bostadsmarknaden måste han eller hon gå 
igenom socialen för att få en chans till ett hyreskontrakt. För att individen ska kunna få en egen 
lägenhet ställs det vissa krav på honom eller henne av socialen. Jakob ger en beskrivning av 
situationen. 

Jakob: 
Vi har ju också väldigt många vakanser i xxxx, lediga lägenheter och det är likadant i xxxx och 
xxxx. De har också väldigt många lägenheter men man har svårt att få dom till sociala ändamål. 
För egentligen är det så att oavsett om det finns mycket lediga lägenheter eller så, ligger ribban 
lika rakt över i Sverige. Vad krävs för att du ska få flytta in, så att här i xxxx har xxxx sagt att vi 
har hellre tomt än hyr ut till dom som krökar eller så där va. 
 

Jakob påpekade också att i just den här kommunen fanns det tidigare ett mycket dåligt samarbete 
mellan fastighetsägarna och kommunen. Att fastighetsägarna inte ville ha med kommunen att 
göra, men att det idag sker ett bättre samarbete mellan dessa. Då individen hänvisas till 
socialkontoret på grund av en vräkning gör de en bedömning av din situation. Jakob förklarade 
att om det är barn som är inblandade då får den familjen alltid en lägenhet. Han menar vidare att 
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det är skillnad om det till exempel är en ensamstående man utan missbruk. Följande kommentar 
ger han. 

 
Jakob: 

Nej, vi har ju också väldigt många ensamstående män som det där jag sa som du kanske tyckte 
var lite provokativt. Du sa det här en man som har missbruk, då sa jag att han kan vara lycklig. 
Det är faktiskt så att det är en väldigt stor skillnad. En ensamstående man som är fullt frisk och 
arbetsför, där säger man det att han bör kunna lösa det här själv med boende, förstår du. 

 
Jakob menar i ovanstående citat att det är en helt annan skyldighet för samhället om det finns ett 
missbruk med i botten. Att de då sätter in insatser mot missbruket. Statens offentliga utredningar 
tar upp i boken Vräkning och hemlöshet, att bostadslöshet nedprioriteras i förhållande till andra 
problem i socialtjänsten. Detta kan bero på ett begränsat antal lägenheter som socialtjänsten har 
till sitt förfogande på den reguljära arbetsmarknaden. För att socialtjänsten ska engagera sig räcker 
det inte med att man är bostadslös, utan du ska också vara i behov av socialtjänstens insatser och 
måste då vara missbrukare och bostadslös. Bostadsproblemet är inte längre ett bostadspolitiskt 
problem utan istället har blivit ett hemlöshetsproblem. Utifrån detta ses hemlöshet som något 
mer än bara saknaden av en bostad, där hemlöshet då innebär att avvika från resten av 
samhället.226 Caroline förklarar att det är ekonomin som till största delen styr då bostadsbolagen 
ska vilja ha dig som hyresvärd. 

 
Caroline: 

Ja precis, så ibland har vi lite pengar. Då bland annat hjälpte vi en kvinna att betala en hyra för 
att socialen hade sagt nej. Hon hade blivit vräkt. Jag har också hört att det har kommit hit en 
mamma med sina barn och som blivit vräkt för att hon inte hade råd att betala hyran. Sen 
bostadsbolagen de ser till att har man inte pengar. Är du ensamstående mamma, du har inget 
jobb, du lever på socialen, du får heller inte egen lägenhet. Dom vill inte ha dig. Det är inget 
hyresbolag som vill ha dom boendes där för dom är osäkra kort för dom kanske inte betalar 
hyran. 

 
Det framkommer i citatet att bostadsbolagens prioriteringar handlar först och främst om att gå i 
vinst. De väljer hellre att inte hyra ut till någon som har dålig ekonomi och som tidigare har 
vräkts på grund av detta än att riskera få obetalda hyror. Att hyra ut till de här personerna 
uppfattar bostadsbolagen som att ta en stor risk vilket de heller inte väljer att göra. Detta kan 
relateras till Baumans teori om konsumtion. Att en person har dålig ekonomi visar på att han eller 
hon inte heller har råd att konsumera. Att inte ha råd att konsumera strider mot dagens norm 
som är konsumtionen. De hemlösa ses som dåliga konsumenter av bostadsbolagen på grund av 
deras ekonomiska situation. Deras ekonomiska begränsning medför att de hemlösa hamnar i ett 
underläge på bostadsmarknaden. Bostadsbolagens val handlar om att välja de bästa 
konsumenterna för att ha som hyresgäster. Caroline menar att för dem spelar det ingen roll om 
det är en barnfamilj eller inte, det är inget som de tar hänsyn till när de göra sina val. När det 

 
226 Statens offentliga utredningar, Vräkning och hemlöshet (Stockholm, 2005), s. 117. 
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gäller tillgången på bostäder kan det se lite olika ut beroende på kommun. Vilka prioriteringar 
som görs från en kommun till en annan skiljer sig också åt. Marie Nordfeldt tar upp i boken 
Hemlöshet i välfärdsstaden, att kommunerna har blivit alltmer självständiga. Hemlöshetsfrågan har 
således fått en förskjutning från det bostadspolitiska till det socialpolitiska där kommunerna då 
har ett ökat ansvar. Det finns inte längre statliga detaljregleringar eller föreskrifter utan det är 
istället kommunerna som bestämmer över utformningen av verksamheten.227 Denna situation 
med kommunens ökade ansvar beskrivs även av Jakob när jag ställer följande fråga till honom. 
 

Kristina: 
Men om det är missbruk är det då en annan situation? 

 
Jakob: 

Ja då blir det en helt annan skyldighet för samhället, och det man kan titta på. Om du tittar på 
det här vad kan tänkas åligga kommunen att ta fram ett boende rent lagmässigt, då kan du titta 
i regeringsformerna. Visst dom pratar om det här boendet och dom här bitarna, 
socialtjänstlagen pratar också kring det här med boendet men uttrycker inte klart att det är 
straffbart för kommunerna att inte lämna ut bostäder. Så sociallagen och de här bitarna 
utmynnar ju allihopa i någon form att vi tycker att det är självklart att alla ska ha ett boende, för 
det är en förutsättning för att kunna fungera i ett samhälle. Men det finns liksom inte 
lagreglerat, och då har vi valt att ha den. Men när det gäller missbruk, så är det en helt annan 
sak. Då är det missbruket vi sätter in insatser mot, och då leder det ändå till ett boende. 

 
Det som Jakob tar upp i citat finner jag mycket intressant. Det framkommer där att kommunen 
kan välja att inte lämna ut bostäder eftersom det inte är lagreglerat, men om det är ett missbruk 
med i bilden då har också samhället ett helt annat ansvar mot dessa personer. Detta styrker det 
resonemang som jag tidigare diskutera kring. I just denna kommun har de då valt att ha det, men 
situationen kan likaväl se annorlunda ut i en annan kommun. 

 

 

Frivilliga organisationer och kyrkans åsikter kring statens och 
kommunens insatser 
Genomgående i intervjuerna kommer det fram att de frivilliga organisationerna och kommunen 
har olika uppfattningar om vad kommunen gör för de hemlösa. Även de som befinner sig i en 
och samma kommun har motstridiga uppfattningar om antalet hemlösa och vad som görs och 
inte görs för de hemlösa för att hjälpa dessa. De frivilliga organisationerna menar att kommunen 
är långt ifrån att ha löst hemlöshetsproblemet. De menar att socialen har nollvision när det gäller 
hemlösa men att detta inte är något som existerar i verkligheten. Mina informanter som jobbar 
inom frivilliga organisationer och kyrkan menar att det inte görs tillräckligt från kommunernas 
och statens sida för att lösa problemet.  

 
227 Marie Nordfeldt, Hemlöshet i välfärdsstaden (Uppsala, 1999), s. 40 f. 
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Även då informanterna talar om antalet hemlösa går meningarna isär. Min tolkning är att detta 
beror på att de har olika åsikter om vem som är och vem som inte är hemlös, vilket gör det 
omöjligt att räkna antalet. Jag tog i inledningen upp att socialstyrelsen har en definition av vem 
som kan räknas som hemlös. Socialstyrelsen gör kontinuerligt mätningar om antalet hemlösa, 
men för att dessa personer ska komma med i statistiken måste de ha varit i kontakt med den 
sociala myndigheten under en viss mätvecka. De måste alltså sökt hjälp för sin situation för att 
kunna räknas in. Det är långt ifrån alla som har kontakt med den sociala myndigheten på grund 
av den situation de befinner sig i. Det finns exempelvis många utländska flyktingar som håller sig 
gömda undan staten för att inte bli utvisade från landet. Ska då den gruppen inte räknas med? De 
har ju varken ett tryggt och fast boende eller ekonomiska medel. En av mina informanter 
Caroline ger mig en beskrivning av deras situation. 
 

Caroline: 
Ja tänk dom som söker asyl, som inte har uppehållstillstånd. Vi har jättemånga här i kyrkan 
som bor gömda och har gjort det i flera år. Förstå vilken magvärk dom måste ha när dom 
ständigt måste hålla sig undan. Dom får ju heller inget sociala. Dom får ju heller ingenting från 
migrationsverket, dom får ju inga pengar från någonstans. Är det så att vi kan ge dom en 
hundring så är dom överlyckliga. Det är fruktansvärt att leva så. 

 
Berit Israelsson menar i boken Oförankringens avvägar, att de utländskas hemlöshet innebär en total 
saknad av sociala nätverk. De har inte heller kunskaper om hur det samhälle som de befinner sig i 
fungerar eftersom de inte har fått möjligheten att växa upp där och ta del av samhället, vilket 
skapar ett utanförskap228  

 

Slutdiskussion 
Det finns många olika delar i hemlöshetsfrågan som måste vävas ihop för att förstå orsakerna till 
att det finns hemlösa. Problemet måste till exempel studeras utifrån fattigdom, 
bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och förändringar som har skett i det svenska 
välfärdssamhället. Man måste gå in på djupt av problemet för att förstå konsekvenserna av de 
olika delarna. Syftet har varit att få en överblick över hur situationen ser ut för de hemlösa vilket 
jag också har försökt förmedla genom denna studie. Jag har med hjälp av olika teoretiska 
utgångspunkter som identitet, fattigdom, stigma och avvikande beteende redogjort för 
hemlöshetsbilden.  

Det verkar finnas en del brister i hjälpen för de hemlösa vilka jag också har försökt få fram i 
studien. Det verkar också finnas ett behov av ett bättre samarbete mellan olika nämnder, socialen, 
bostadsbolagen och de frivilliga organisationerna för att det ska ske en förbättring för de 
hemlösa. Det finns även vissa brister i att nå fram till kvinnor med en svår problematik och hjälpa 
dem i sin situation. Även de med en dubbeldiagnos verkar ha det tufft då de oftast bara får hjälp 

 
228 Berit Israelsson, Oförankringens avvägar (Umeå, 1994), s. 29. 
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med ett av problemen, antigen missbruket eller den psykiska ohälsan. Om det då satsas tillräckliga 
resurser är svårt att avgöra, men resurser i form av ett ekonomiskt kapital räcker inte alltid. Det 
måste också finnas en sorts plan för hur problematiken kring hemlöshet ska angripas. 

Att försöka räkna hemlösa som ett antal är nog en omöjlig uppgift eftersom hemlöshet kan 
betyda mycket olika. Det finns många personer som inte kan räknas in på grund av den situation 
som de befinner sig i, där det finns personer som håller sig gömda eller är psykiskt sjuka och har 
då inte haft möjlighet att skapa sociala kontakter. Jag tycker att det är viktigt att vi som 
medmänniskor inte stämplar och klandrar dem för den situation som de har hamnat i. Istället 
anser jag att det är vår uppgift att hjälpa dem i sin väg genom hemlösheten utan att vara 
dömande. Att de befinner sig i denna situation gör dem inte mindre värda som människor, utan 
de är också i behov av kärlek, omtanke och gemenskap som alla andra. Det fanns en kille som 
berättade om hur han hittade sin väg tillbaka från missbruket och allt vad det innebar. Detta 
gjorde han med hjälp av någon som fick honom att börja tro och då förändrades också hans liv. 
Det tycker jag var ett mycket fint bevis på att allt är möjligt bara vi inte tappar tron på livet och 
varandra.  
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En avslutande diskussion 
 
Syftet med antologin har varit att belysa olika boendeförhållanden i välfärdsstaten Sverige, utifrån 
aspekter som miljonprogramsförorter, unga vuxnas boendesituation och hemlöshet. Genom 
dessa bidrag ville vi få en förståelse för vad boendet har för betydelse för individers 
identitetsskapande och vilket värde det har som livsvillkor. För att skapa en förståelse för detta 
har vi utgått ifrån fältobservationer och kvalitativa forskningsintervjuer. Materialet har vi samlat 
in och analyserat enligt Grundad teori. För att skapa en uppfattning om hur boendesituationen 
förändrats genom tiderna har vi beskrivit hur bostadssituationen utvecklats i landet sedan sent 
1800-tal fram till idag. De gemensamma teoretiska utgångspunkterna för studien har varit olika 
teoretikers syn på identitetsskapande som exempelvis; Goffman, Jenkins, Berger och Luckmans, 
vi har även utgått ifrån Goffmans stigma teori och Bourdieus teorier kring habitus och smak. 

En gemensam nämnare för alla enskilda studier är att ekonomin har en stor inverkan på 
individens boendesituation och var han eller hon väljer att bosätta sig, samtidigt som ekonomin 
begränsar detta val. I Claras och Majdas studier framgår det att de som bor i 
miljonprogramsförorter gör det för att det finns brist på bostäder i de centrala delarna av staden 
samt på grund av hushållets ekonomiska begränsningar. Gram - Hanssen och Bech diskuterar 
Bourdieus teori kring klass. De menar att arbetarklassen enligt Bourdieu endast kan konsumera 
nödvändigheter, medan de högre klasserna kan konsumera lyxigare varor då de har ekonomiska 
förutsättningar för det. Denna teori beskriver att de som tillhör en lägre klass inte har möjlighet 
att påverka sin boendesituation på samma sätt som de övre klasserna.229 I de lägre klasserna anser 
vi att individen lever i en bostad för nödvändighetens skull, medan de högre klasserna har större 
möjligheter att påverka sitt val av boende och kan därför konsumera en lyxigare bostad. En 
annan orsak är att de som bor i dessa områden gör det då flera generationer innan dem har bott 
där. Berger och Luckman menar att individens primära socialisation präglas av de signifikanta 
andras normer och värderingar, dessa för han eller hon med sig in i den sekundära 
socialisationen. De rutiner och vardagskunskaper som individen internaliserat under den primära 
socialisationen följer med honom eller henne genom livet.230 Enligt denna teori anser vi att en 
persons val av boende under den sekundära socialisationen påverkas av hur han eller hon bott 
under den primära socialisationen. Denna diskussion förekommer även i Bourdieus teori om 
habitus och smak. I sin tolkning av Bourdieu menar Carle att individen under sin uppväxt formar 
ett habitus som följer honom eller henne livet ut.231    

De ungas val av boende präglas också starkt av deras ekonomiska förutsättningar, oftast 
handlar det om att de vill ha boenden som inte är för dyra men samtidigt har en bra standard. I 

 
229 Kirsten Gram-Hanssen & Claus Bech-Danielsen, House, Home and Identity from a Consumption Perspective, s. 19, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=3&hid=21&sid=dac88d2e-dfaf-4d03-8dbd-
052a7cb1536f%40sessionmgr2, 2007-03-29 
230 Peter L Berger & Thomas Luckman, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 35, 154 ff. 
231 Jan Carle ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier, red. Per Månson (2003, 
Stockholm), s. 407. 
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Kristinas del framgår det att ekonomin är en stor orsak till att olika personer blir hemlösa, som i 
sin tur beror på olika motgångar i livet. Ekonomins påverkan på en individs val av bostad är även 
central i Azerinas bidrag. I Azerinas och Kristinas bidrag framkommer det även att möjligheten 
till en bostad påverkas av om han eller hon är ung eller hemlös. Goffman beskriver detta i sin 
stigma teori då han menar att den sociala omgivningen kategoriserar en person utifrån hans eller 
hennes egenskaper.232 Vi tolkar att stigmat beror på att en person är ung eller hemlös då det i 
samhället finns legitimerade fördomar kring dessa grupper.    
 Av de olika bidragen framgår det även att det finns skillnad mellan individens drömbostad 
och hans eller hennes nuvarande boende. Orsaken till dessa skillnader kan enligt de olika 
analyserna beskrivas utifrån individens ekonomiska möjligheter och hans eller hennes 
förutsättningar på bostadsmarknaden. En person med mindre ekonomiska resurser blir mer 
begränsad i sökandet av en bostad. Detta är något som även Stefan Ackerby bekräftar i boken 
Frågor om framtidens välfärd, han menar att villkoren på bostadsmarknaden skiljer sig mellan de olika 
klasserna vilket beror på skillnader i välfärden.233 Byggandet av bostäder under välfärdsamhällets 
utveckling handlade om att förbättra boendemiljön för främst arbetarklassen då boendet inte 
skulle vara en markör för en individs klasstillhörighet.234 Vi anser att denna utveckling inte 
stämmer in på visionen om lika boende för alla, då det i vår studie framkommer att de som har 
det sämre ekonomiskt ställt fortfarande missgynnas på bostadsmarknaden.  
 Vi vill avsluta med att det i antologin framkommit att boendet är viktigt för individens 
identitetsskapande. Informanterna framhäver vikten av att bo på specifika områden som inte 
associeras med någonting negativt, vilket enligt dem skulle kunna skapa fläckar på individens 
identitet.  Boende beskrivs som något mer än bara ett nödvändigt livsvillkor, då de talar om att de 
vill bo i områden och lägenheter som de trivs i och kan identifiera sig med. Boendet är även en 
markör för omgivningen då de kan identifiera en individ utifrån hans eller hennes 
boendesituation.  Vi vill påstå att en individs boendesituation påverkas av olika faktorer då det 
kan handla om hur han eller hon socialiserats in i samhället och vilken smak personen fått tillföljd 
av detta. 

 
232 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 2001) s. 11 f. 
233 Svenska kommunförbundet, Frågor om framtidens välfärd (Stockholm, 1999), s. 30 f. 
234 Patrik Åker, Vår bostad i folkhemmet (Lund, 1998), s. 11 f, 41 ff. 
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