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Sammanfattning	
I	denna	uppsats	studeras	individers	upplevelser	av	gränser	i	ett	bostadsområde	
som	 har	 två	 olika	 boendeformer	 villor	 och	 hyreslägenheter.	 Syftet	 med	 denna	
uppsats	 är	 att	 undersöka	 upplevelser	 av	 gränser	 och	 dess	 innebörder	 ses	 som	
skapade.	 Studiens	 frågeställningar	 är:	 vilka	 gränser	 upplever	 de	 boende	 i	
området?	Vilken	innebörd	har	gränserna	för	de	boende?	
 
Uppsatsen	 är	 av	 kvalitativ	 natur	 och	 bygger	 på	 empirin	 från	 kvalitativa	
intervjuer.	 Studien	 har	 ett	 konstruktionistisk	 synsätt	 vilket	 innebär	 att	 de	
gränser	 som	 upplevs	 och	 dess	 innebörder	 ses	 som	 skapade.	 Studiens	
huvudresultat	visar	att	de	boende	upplever	flera	gränser	och	att	de	inverkar	på	
trygghet,	 samt	hur	de	boende	 rör	 sig	 i	 bostadsområdet,	 vilket	 skapat	 en	vi	 och	
dem-kultur.		
	
Nyckelord:	 Gränser,	 vi	 och	 dem,	 gemenskap,	 trygghet,	 tillhörighet,	 identitet,	
solidaritet,	segregation	och	integration.		
	
	
	 	



	 	 	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	 	
	

	

Abstract	
This	 study	 examines	 individuals	 perceptions	 of	 boundaries	within	 a	 neighborhood,	
which	 has	 two	 different	 forms	 of	 housing,	 houses	 and	 rental	 apartments.	 The	
purpose	of	 this	paper	 is	 to	analyze	 the	experiences	of	border	demarcation	and	the	
meanings	of	these	in	a	residential	area.	The	main	questions	are;	what	boarders	are	
the	 individuals	 experiencing	 and	 what	 significance	 do	 they	 have?	 The	 study	 is	
qualitative	 in	 nature	 and	 based	 on	 empirical	 data	 from	 qualitative	 interviews.	 The	
study's	main	 results	 show	that	 the	 residents	do	experience	borders	and	 that	 these	
boarders	has	impact	on	the	sense	of	security	and	in	to	what	extent	the	residents	feel	
that	 they	 are	 free	 to	move	 in	 the	 residential	 area.	 The	 study	has	 a	 constructionist	
perspective	which	means	 that	borders	and	 the	significance	of	 them	are	created	by	
man.		
Keywords:	 Boarders,	 we	 and	 them,	 community,	 security,	 belonging,	 identity,	
solidarity,	segregation	and	integration.	
		
	 	



	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	 	
	

	

Förord	

	
Titeln	på	vår	 studie	är	hämtat	 från	 första	 raden	 i	Rudyard	Kipplings	dikt	 "	Balladen	
om	öst	och	väst".	Kippling	syftar	på	Indien	och	kolonialmakten	Englands	förhållande.	
Kopplingen	 till	 vårt	 undersökningsområde	 och	 upplevelser	 av	 gränser	 inom	 ett	
bostadsområde	kan	tyckas	långsökt.	Vi	fann	det	dock	mer	talande	än	vi	till	en	början	
trott,	vilket	har	stor	inverkan	på	de	boendes	levnadsförhållanden.		
Vi	 vill	 tacka	 våra	 informanter	 som	 ställt	 upp	med	 sin	 tid	och	delat	med	 sig	 av	 sina	
upplevelser.	Vi	vill	även	tacka	våra	vänner	och	familjemedlemmar	som	har	stöttat	oss	
under	 uppsatsens	 process.	 Ett	 extra	 stort	 tack	 till	 vår	 handledare	 Louise	 Svensson	
som	väglett	och	stöttat	oss	genom	värdefull	feedback	under	uppsatsens	gång.		
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1. INLEDNING 
“Vart bor du?” Denna fråga är vanlig att ställa i mötet med andra människor 
och säger mer än bara en gatuadress, men varför ställs frågan egentligen? Ahrne, 
Roman, Franzén (2008) menar att bostadsområde påvisar social tillhörighet och 
vilka vi är. Boendet är en central del i en människas liv. Alfredsson, 
Sangregorzio och Svensson (1979) menar att boendet bringar trygghet och 
stabilitet både materiellt och för möjligheten att utveckla sociala kontakter. 
 
Lind och Bergenstråhles (2004) studie visar hur viktigt ett boende är för att 
människor ska kunna leva ett fungerande liv. Studien lyfter fram vikten av att 
kunna identifiera sig i den sociala miljön och uppleva trygghet i bostadsområdet, 
samt att de praktiska grundfunktionerna skulle vara tillgängliga. Boendet är 
därmed en betydande del i en människas liv (ibid). 
 
I Lekares (2009) studie undersöks gränsdragningar, vilket visar sig vara en 
grund för uppdelningen av bostadsområden. Detta kan leda till en antagonism 
mellan olika delar i ett område. Vidare beskrivs att gränsdragningar inom 
bostadsområden frambringar även stereotypa föreställningar om “de” på andra 
sidan som leder till brist på tillit. Lekare diskuterar två olika typer av gränser 
och menar att det finns fysiska gränser vilka är mer synliga, vilket kan vara en 
gata som markerar en gräns eller också vara en gräns mellan städer och länder. 
Det finns också sociala gränser som skiljer sig åt och visas genom social 
kontroll för att skapa skillnader mellan grupper. Dessa gränser har alltid funnits 
som ett skydd för att inte komma i kontakt med det som kan hota och rubba ens 
liv, vilket resulterar i ett avståndstagande. Gränser kan hjälpa till att skapa 
trygghet genom kontroll (ibid). 
 
Gränsdragningar inom bostadsområden som Lekare beskriver kan leda till 
utanförskap och tillhörigheter. Hammarén och Johansson (2009) beskriver att en 
orsak till utanförskap är boendesegregationen. Boendesegregationen i Europa 
har skapat grupperingar som kännetecknas utifrån etnicitet och klass som är ett 
vanligt segregationsmönster. Ett ytterligare kännetecken på segregationen är det 
starka sambandet mellan boende och skolval. Val av skola är ett tydligt exempel 
på att segregation ökar och många segregerade bostadsområden avspeglar skolor 
bostadsområdets sociala och etniska struktur (ibid). 
 
Boendet innebär och betyder något för varje individ. För varje individ går dock 
gränsen för vart ”mitt” och “ditt” område börjar och slutar. Gränser inom 
bostadsområden kan vara både fysiska och tydliga, men också subjektivt 
upplevda och konstruerade. Detta kan exempelvis synas inom bostadsområden 
med både villor och hyresbostäder. Var dessa gränser börjar och slutar och vilka 
de är kan ha en påverkan på människors sätt att handla och agera i sin vardag.  
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Boverket (2005) beskriver att fördelningen av bostäder utgör en förutsättning för 
hur och var människor kan bo. Hur bostäder fördelas kan påverka segregation, 
vilket leder till fysisk åtskillnad mellan områden.    
 
I Social politik (2008) kan vi läsa hur man i Malmö tio minuter från Rosengård, 
bygger ett bostadsområde med syfte att skapa trygghet, delaktighet och 
integritet. Området kommer inte omgärdas av grindar eller murar likt ett Gated 
Community. Det uttrycks dock hur man tänkt; 
 

Det kommer att bli osynliga murar. Samma sak kommer att 
gälla för vår park som för en villaträdgård. Där går man inte in 
om man inte tillhör huset, det kommer man inte känna att man 

ska göra här heller. (Social politik, 2008) 
	
Som vi kan se ovan pekar forskning på att människor känner av gränser och 
agerar utifrån detta. Hur påverkar detta människor och vad blir innebörden av 
dessa gränser för de boende i vardagen?	
Det blir sociologiskt intressant när man behandlar frågor som berör hur 
människor interagerar, bosätter sig och upplever tillhörighet, samt hur sociala 
strukturer påverkar hur de boende förhåller till sitt bostadsområde. 	

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av gränsdragningar samt 
innebörder av dessa i ett bostadsområde. Insamlad empiri analyseras 
sociologiskt utifrån centrala begrepp som; trygghet, gemenskap, solidaritet, 
tillhörighet. 

1.1.2 Frågeställningar 
1. Vilka gränser upplever de boende i området? 
2. Vilken innebörd har gränserna för de boende? 

1.2 Presentation av det undersökta området 
Området som undersöks är en stadsdel i en mellanstor stad i södra Sverige. 
Staden har cirka 130 000 invånare och stadsdelen cirka 10 000. Det aktuella 
bostadsområdet har två olika boendeformer, villor och hyreslägenheter. Kärnan i 
området är centrumet där det finns livsmedelsaffär, apotek och café. I området 
finns vårdcentral och folktandvård. Det finns två skolor i området, en låg- och 
mellanstadieskola samt en skola med klasser från förskoleverksamhet upp till 
högstadiet. Delar av bostadsområdet började byggas under 1960-talet och är en 
del av miljonprojektet. Villadelen började byggas i början på 1970 -talet. I 
bostadsområdet bor etniska svenskar och en blandning av första och andra 
generationens invandrare (Områdesbeskrivning, Lokala bostadsbolaget).  



	 	 	
	

3		

Det undersökta bostadsområdet kommer att kallas för Gottsunda med hänsyn till 
forsknings etiska principer, som beskrivs i kapitel 3.  

1.3 Avgränsningar 
I studien intervjuas tio föräldrar om deras upplevelser av bostadsområdet. Detta 
innebär att det varken är barnen eller föräldraskapet som skall undersökas. Vårt 
val av föräldrar som informanter baseras på att de antas ha bredare erfarenheter 
av bostadsområdet och ha ett föräldraperspektiv, då de fattar beslut kring sina 
barn.  

1.4 Disposition 
Under arbetets gång har vi ansvarat för olika delar, men den färdiga produkten 
är ett resultat av gemensamt arbete.  
 
Kapitel 2 syftar till att ge läsaren en översikt av tidigare forskning, teorier och 
begrepp. Tidigare forskning innehåller bakgrundskunskap om både nationella 
och internationella studier kring gränser inom bostadsområden och dess 
innebörder. Det kommer även att presenteras sociologiska teorier och begrepp 
som ligger till grund för analysen av den insamlade empirin.  
 
I kapitel 3 redogör vi för våra val av vetenskapsteoretiska ställningstaganden, 
metodologiska utgångspunkter, metodval och forskningsetiska principer. I 
kapitlet kommer det att beskrivas hur arbetat har genomförts, om urval, 
intervjuer, transkribering, analys av empiri och etiska överväganden. Kapitlet 
avslutas med en metoddiskussion där det förs en kritisk reflektion kring de val 
som gjorts i studien. 
 
Kapitel 4 presenterar resultatet av den insamlade empirin utifrån kategorier och 
teman som har analyserats fram. Kapitlet innehåller illustrerande citat från 
intervjuerna.  
 
Kapitel 5 innehåller analys och diskussion av studiens frågeställningar utifrån 
den insamlade empirin med hjälp av teorier och tidigare forskning. Syftet med 
analysen är att belysa och verifiera fenomenen som framkommit, samt besvara 
studiens frågeställningar. Kapitlet innehåller även ett avsnitt med avslutande 
reflektioner om studien samt slutdiskussion där det redogörs för vad studien 
kommit fram till. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM   
Detta kapitel kommer att belysa tidigare forskning och sociologiska teorier vilka 
är relevanta för studiens analys. Empirin har varit vägledande i att hitta 
lämpliga studier och teorier som kommer att vara till hjälp att analysera 
resultatet. Tidigare forskning och andra rapporter är både nationella och 
internationella vilka berör segregation, trygghet och tillhörighet. Teoriavsnittet 
redogör för relevanta sociologiska teorier och begrepp som bland annat 
solidaritet, gemenskap, trygghet och social kontroll. De boendes verkligheter 
undersöks samt hur dess innebörder påverkar hur de förhåller sig till samhället.  	

2.1 TIDIGARE FORSKNING 
Tidigare forskning har sex avsnitt, varav det första avsnittet lyfter fram en 
nationell studie som påvisar vikten och betydelsen av boendet. Det andra och 
tredje avsnittet lyfter upp två studier som har hjälpt studien att ringa in 
problemet och banat väg för hur det kan tänkas kring gränser inom områden. 
Det fjärde avsnittet lyfter forskning om segregation och integration som knyter 
an till den vardagsproblematik som finns i många bostadsområden i Sverige 
idag och visar även vilken aktuell forskning som finns på forskningsområdet 
kring bostadsområde och segregation. Det femte avsnittet innehåller en studie 
från Boverket om vikten av upplevelsen av trygghet i förhållande till boende och 
bostadsområde. Det sista avsnittet innehåller både nationella och 
internationella studier om vikten av tillhörighet i olika former. Forskningarna i 
detta kapitel har sökts genom avhandlingar (avhandlingar.se), vetenskapliga 
artiklar (databaser som diva och scopus) och litteratur. Sökorden var boendets 
betydelse, trygghet, tillhörighet och skola. Via dessa sökord började sökandet av 
forskning till det som används i studien.  

2.1.1 Boendets värden och värderingar 
Lind och Bergenstråhle (2004) studerade boendets värden och värderingar 
utifrån de boendes perspektiv, vilket påvisade en relativ gemensam syn på 
boende. Studien genomförde en enkätundersökning där urvalet var 
slumpmässigt på boende inom sju kommuner. Det gjordes även 
intervjuundersökningar av boende på dessa orter. För det tredje genomfördes 
boendestudier och undersökningar av boendevärderingar. En del av studiens 
resultat som lyftes fram var vikten av att kunna identifiera sig i den sociala 
miljön i bostadsområdet, känslan av trygghet i bostadsområdet samt att de 
praktiska grundfunktionerna skulle vara tillgängliga. Vardagslivet var beroende 
av att få många delar att fungera. För att uppnå ett fungerande vardagsliv nämns, 
socialt liv, gröna naturmiljöer, service och livsmedelsbutiker samt att ha en god 
förbindelse till de olika delarna. En delad åsikt var att det skulle finnas skolor, 
förskolor eller arbete i området. Det fanns en gemensam åsikt om värdet och 
betydelsen av att ha ett boende (ibid). Enligt Lind och Bergenstråhle (2004) är 
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boende en avgörande faktor för att kunna leva ett värdigt liv och gynnar andra 
faktorer i livet, som att ha ett arbete, god hälsa och givande nära sociala 
relationer (ibid). 

2.1.2 Fysiska och sociala gränser  
I Lekares (2009) komparativa studie om hot och handlingsstrategier i tre olika 
områden, tar hon upp gränsdragning som en förutsättning för att uppdelning 
skall skapas i områden. Detta kan leda till en antagonism mellan olika delar i ett 
område. Lekare (2009) menar vidare att gränsdragningar inom bostadsområden 
frambringar även stereotypa föreställningar om “de” på andra sidan som leder 
till brist på tillit. Lekare (2009) diskuterar vidare två olika typer av gränser. Hon 
menar att det finns fysiska gränser vilka är mer synliga, som kan innebär en gata 
som markerar en gräns eller mellan städer och länder. Det finns också sociala 
gränser skiljer sig och visas genom en social kontroll för att skapa skillnader 
mellan grupper. Dessa gränser har alltid funnits för att inte komma i kontakt 
med det som kan hota och rubba ens liv, vilket resulterar i ett avståndstagande. 
Gränser kan hjälpa till att skapa trygghet genom att det genom gränser skapas 
kontroll (ibid). 

2.1.3 Etablerade och outsiders 
En av de mer kända studier som finns kring bostadsområden och förhållandet 
mellan de boende är Elias och Scotsons (2010) Etablerade och outsiders. 
Undersökningen utfördes under 1950 och 60-talet på uppdrag av 
socialmyndigheten. Tre bostadsområden i en engelsk förort som de kallade för 
“Winston Parva”. Från start var syftet med studien att undersöka varför det 
ansågs förekomma mer ungdomskriminalitet i ett av de tre områdena.  
 
I Elias och Scotson (2010) studie framträdde en berättelse om hur de boende i 
området var uppdelat, vilket gav bokens titel "etablerade och outsiders". 
Undersökningen pågick under ett antal år och visade att när kriminaliteten i 
området försvann, levde synen på området som brottsbelastat vidare. Studiens 
syfte blev istället att undersöka förhållandet mellan stadsdelens tre 
bostadsområden. De beskriver att utomstående individer inte kunde skilja mellan 
dessa tre bostadsområden. Det fanns inga konkreta naturliga eller kulturella 
avvikelser som visade ett socialt särskiljande, däremot om hur invånarna 
organiserade sig i de olika gemenskaperna. Den allmänna skillnaden mellan 
områdena låg i att de grupper som kännetecknade respektive område hade olika 
förmågor till integration och gemenskap mellan gruppens medlemmar. Den 
sociala kontrollen var ett verktyg som den etablerade gruppen använda sig för att 
bibehålla sin maktställning och bevara sin gemenskap (ibid). 
 
Elias och Scotson (2010) beskriver Winston Parvas gamla invånare som de 
etablerade och de nyinflyttade ansågs vara ett hot mot de etablerades normer, 
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värderingar och levnadssätt. Dessa ledde till att stänga ut de nyinflyttade från 
deltagandet i samhället, exempelvis genom att utesluta dem från socialt 
umgänge, vilket bekräftade de etablerades identitet. Den makt som de etablerade 
erhöll gjorde det möjligt för dem att vidmakthålla skillnaderna mellan 
grupperna. De nyinflyttade uteslöts med hjälp av social kontroll som skvaller 
och umgängesförbud. Skillnaderna förstärktes ytterligare genom att de 
etablerade ansåg sig vara bättre, vilket gjorde att de ansåg sig berättigade till den 
sociala uteslutningen av de andra. Elias och Scotson (2010) beskriver att 
gemenskap byggs på minnen, delade värderingar och långvariga relationer, 
vilket var en praxisbaserad gemenskap och interaktionen som skapade denna 
maktrelation mellan etablerade och outsiders. Nykomlingarna delade inte denna 
gemenskap med de etablerade och såg sig som en del av alla andra invånare. 
Samtidigt som de inte förstod varför de uteslöts och stigmatiserades som sämre 
människor (ibid). 
 
Elias och Scotson (2010) beskriver hur Winston Parva format väletablerade 
gemensamma normer, då syftet med dem var att skapa en stabilitet. Stabiliteten 
var invand vilket gjorde att det blev lättare att leva efter, men också svårare att 
bryta mot när det förekom ett socialt kontrollnätverk inom gruppen. Däremot 
var det tvärtom när det gällde normer i det nya och andra området, där varje 
familj hade sina egna normer som inte delades med andra, inte ens med 
grannfamiljerna. Fast familjerna levde i samma område skiljdes deras 
levnadsvanor och normer, vilket skapade oordning i hemmen. Eftersom de 
nyinflyttade saknade gemensamma normer kunde detta vara något svårt för 
barnen att uppfatta vad som gällde i och utanför hemmet som resulterade vid att 
deras beteende kunde avvika i båda miljöerna, vilket försvårade 
uppväxtprocessen. Avvikelserna ökar på grund av att de saknade gemensamma 
normer och social kontroll i grannskapen som påverkade hur barnen skulle bete 
sig (ibid). 

2.1.4 Integration och segregation 
Boverket har utfört en undersökning om hur konsekvenser kan se ut i 
segregerade bostadsområden. Boverket (2004) fick i uppgift från regeringen att 
undersöka och följa upp integration och segregation inom bostadsområden i 
Sverige.  
 
Boverket (2004) beskriver att integration handlar om att skapa delaktighet och 
sammanhållning av skilda samhällsgrupper. Meningen med integration är att 
förena olika samhällsgrupper som ska fungera gemensamt. Integration är något 
som skapas mellan medlemmar som har ett gemensamma norm- och 
värdesystem. Tidigare hade kyrkan uppgiften att förmedla normer och 
värderingar, vilket har tagits över av andra institutioner som skola, media och 
arbetsliv. Det sociala systemets egenskap är avgörande för att kunna skapa 
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gemenskap och kunna leda till integration. Integration ses som en förenare för 
ett helt samhälle och inte enskilda grupper, vilket innebär en delaktighet i en 
samhällsgemenskap (ibid).  
 
Boverket (2004) menar att det tidigare i Sverige har strävats efter assimilation 
snarare än integration. Minoritetsgrupper har varit de som tvingats anpassa sig 
efter majoriteten i samhället. Detta kan leda till att minoritetsgrupper slutar 
existera som egen identitetsgrupp. I vårt samhälle är integrationen den styrande 
ideologin som bygger på att kulturella och olika etniska minoritetsgrupper ska 
kunna värna om sin kultur och samtidigt förenas med majoritetssamhället. Den 
sociala integrationens syfte är att ge möjlighet för människor att förenas över de 
kulturella, etniska och språkliga gränserna i gemensamma frivilliga aktiviteter 
(ibid). 
 
Boverket (2004) beskriver hur bostadssegregation är en särskiljare mellan 
folkgrupper samt är en avskiljare från helhet och systematisk fördelar 
folkgrupper i områden. Segregation kännetecknar även ett tillstånd av demografi 
som innebär att det finns samband mellan hur skilda grupper kategoriseras i 
olika typer av boenden. Ett annat kännetecken är socioekonomisk segregation 
som avskiljer grupper och individer i olika tillhörigheter i form av inkomst eller 
yrkesgrupper. Den etniska segregationen skiljer grupper på grund av olika 
kulturer, folkgrupper och religioner. Den yttersta konsekvensen av segregerade 
bostadsområden är bristen på interaktion mellan grupperna som kännetecknas av 
ett fysiskt särskiljande och påvisar att den sociala distansen råder (ibid).  
 
Boverket (2004) menar att det finns för- och nackdelar med segregation. Det 
beskrivs att boendesegregationen till viss del är bra och menar att det finns 
större chans att uppnå social integration med mindre grupper. Svårigheterna med 
social integration blir därmed större i takt med större grupper och flera 
kategorier av människor. Boverket (2004) menar att människor behöver 
acceptera olika sociala grupper i samhället. Varje enskild social grupp har lättare 
att skapa relationer mellan varandra, vilket även påvisar hur människor föredrar 
att bosätta sig med den grupp som de kan relatera sig till. Att acceptera olika 
grupper som lever i ett gemensamt samhälle kan underlätta mötet mellan olika 
grupper, vilket innebär att det förenklar framförallt skapande av sociala 
kontakter till heterogena grupper. För att skapa integration på samhällsnivå, 
räcker det inte med att skapa integration i mindre grupper, utan det behövs mer 
än så. Det geografiska åtskiljandet i bostäder och sociala utestängningen av 
vissa grupper ger en bild och påverkar de nästkommande generationers syn på 
samhället och därför bör dessa mönster motverkas. Den sociala exkluderingen 
skapas av grupper med makt som i sin tur avvisar och utesluter mindre gynnade 
grupper i form av ekonomi, socialt umgänge eller politiska beslut, vilket kan 
resultera i utanförskap och diskriminering (ibid). 
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2.1.5 Boende och trygghet  
Boverket (2010) fokuserar på hur utformningen av den fysiska miljön kan 
påverka människors känsla av trygghet eller otrygghet i stadsorter- och 
tätortsmiljöer. Resultat från studien kommer i samarbete med Länsstyrelsen att 
stödja ett konkret utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i stadsorter- och 
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Boverket beskriver att trygghet kan 
definieras på olika sätt. För att definiera trygghet bör man se till individers 
personliga upplevelser av trygghet, vilket kan uttryckas av lugn, kontroll, 
välbefinnande, tillit och frihet från hot inom bostadsområdet (ibid). 
 
Boverket (2010) menar att det är en människas rättighet att få känna sig trygg. 
Studien visade trygghet skapade möjligheter för individen att vara delaktig i de 
aktiviteter som området erbjöd. Individers känsla av otrygghet innebar 
begränsningar och hinder, exempelvis av att de boende inte vågade vistas ute i 
mörker, eller valde omvägar för att undvika vissa delar av sitt bostadsområde. 
Det har även visat sig att många valde att ta bilen istället för att promenera i 
avsikt att de kände sig tryggare (ibid). 
 
Boverket (2010) pekar på en annan aspekt som medförde otrygghetskänsla dessa 
var rykten, erfarenheter, personliga relationer och inlärda föreställningar där 
specifika platser upplevdes som hotfulla och därför undveks. Det fanns några 
gemensamma kännetecken för platser som upplevdes trygga, vilket 
kännetecknades av att de boende kunde överblicka bostadsområdet och gav 
kontakt med omgivningen.  En annan viktig faktor som förmedlade känslan av 
trygghet eller otrygghet i ens omgivning var hur platser i bostadsområden 
underhölls och sköttes (ibid). Boverket (2010) menar att när en plats underhålls 
och sköts i syfte att skapa en ren och fin omgivning blir intrycket bättre och 
upplevs tryggare än platser som upplevs som misskötta, oplanerade och 
övergivna skapar en känsla av otrygghet. De platser som upplevs mer välskötta, 
omhändertagna och där det sker utveckling kring underhåll skapar mer attraktiva 
boendemiljöer (ibid). 

2.1.6 Tillhörighet 
Anthias (2009) studie beskriver förståelsen av nutida former av 
identitetsskapande i olika institutioner i samhället. Artikeln koncentrerade sig på 
frågor gällande etnicitet, migration och transnationella folkrörelser. Anthias 
(2009) beskriver att individerna i studien upplevde sig accepterade och kände 
sig tillhöra en gemenskap som bidrog det till att individen kände sig trygg och 
delaktig. Anthias (2009) menar att tillhörighet handlar om mer än bara identitet, 
det handlar även om att dela värderingar, sociala nätverk och traditioner. 
Tillhörighet handlar också om att relatera till olika platser där det finns olika 
sociala positioner och sociala klyftor, som till exempel kön och klass. 
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Tillhörighet berör även gränser och hierarkier, både inom och utanför gränser 
som är föränderliga i som klass, ekonomi och etnicitet.  
 
Med hierarkier menar Anthias (2009) att individers sociala status skiljer sig 
beroende på vilket sammanhang och situation individer befinner sig i. Vidare 
beskrivs social status som konstruktioner av människor. Dessa hierarkier sätter 
upp gränser vilket leder till kategoriseringar i form av utseende, klass och 
etnicitet. Dessa gränser bidrar till att skapa tillhörighet till en grupp genom 
gemensam kultur eller samfund. Att uppleva tillhörighet kan innebära 
bekräftelse för individen samt upplevelse av gemenskap (ibid). 
 
Gustafson (2006) utförde en etnografisk kvalitativ studie om barns upplevelser 
kring skola och identitet. En grupp som var med i studien kom från ett 
villaområde och en annan grupp från en förort. Resultatet visade att skolval var 
en anledning till att det skapades grupperingar. I studien påvisades hur barnen 
var medvetna om varför de skulle gå i en viss skola eller inte. Skolan var en 
viktig aspekt i livet och kan speglade tillhörighet, vilket var en bild som 
föräldrarna hade konstruerat. De hade sina social-geografiska uppfattningar av 
skolor i staden, men även den lokala skolan i stadsdelen (ibid).  
 
I studien ingick även att studera barnens identitetsutveckling samt hur de rörde 
sig i stadsdelen då det var en central del i deras vardagsliv. Gustafson (2006) 
ville därför studera barnens relationer till sina kamrater, hur de rörde sig i 
området samt skolan de gick i. Barnen från villaområdet visade att skolvalet var 
en viktig fråga för dem och en betydelsefull del i deras identitetsarbete, där 
speciellt etnicitet och social klass gjordes relevant. De betydelsefulla delarna 
som berörde barnen från förorten var offentliga platser såsom centrumet i 
området, gathörn, kvartersgårdar, men även det privata hemmet var 
betydelsefullt och viktigt för deras identitet (ibid). 
 
Gustafsons (2006) studie visade hur val av skola gynnade vissa grupper och 
missgynnade andra. Delvis begränsades barnen av vilken skola de gick i och 
vem de umgicks med. Inom de olika grupperna fanns en gemensam syn på den 
andra gruppen och sig själva. Det blev naturligt att barnen endast umgicks med 
sina klasskamrater. Medelklassfamiljerna förväntade sig att ha en enhetlig 
överensstämmelse mellan varandra om gränssättningen för barnen, som i detta 
fall handlade delvis om skolvalet. Starkaste sambandet mellan föräldrarna var 
deras utbildningsnivå och vilken skola deras barn skulle gå i. Detta förstärkte 
ytterligare viljan att kämpa för sina barns rättigheter till bättre skola. De 
konstruerade olikheterna mellan dessa grupper blev tydlig i frågan om 
aktualiteteten i skolval från villabarnen, men inte i lika hög grad som hos barnen 
från heterogena multikulturella områden. Skolvalet bidrog till en ökad 
segregering och skolan verkade inte vara en mötesplats för barnen, vilket 
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skapade ett tydligare ”vi och dem” och bidrog till segregation. Vidare beskrivs 
hur media konstruerade områdesdiskurser där villaområdet sågs som mer 
exklusivt område och förorter mer som problemområden, vilket förstärkte 
allmänhetens syn. Denna syn påverkade hur människor rörde sig och undvek de 
stämplade förortsområdet, vilket förstärkte ett ”vi och dem” kultur (ibid). 
 
Anderman och Freemans (2004) studie om barn och tillhörighet hade till syfte 
att undersöka barnens känslor såsom att vara omtyckta, inkluderade och 
respekterade i skolan. I undersökningens resultat framkom att barn med 
majoritetsbakgrund kunde uppleva olika grad av tillhörighet medan barnen med 
minoritetsbakgrund upplevde lägre grad av tillhörighet i skolan. Barnen kände 
tillhörighet genom att de upplevde sig vara viktiga och betydde något för andra 
och samtidigt kände sig behövd (ibid). 
 
Willms (2003) har studerat tillhörighet i relation till skolan. I studien valdes två 
olika former av kulturer från 28 länder. Den ena kulturen representerade 
föräldrar som levde efter äldre traditioner av högre klass. Den andra kulturen 
kännetecknade en samverkan och kommunikation mellan föräldrar och barn. 
Studien gjordes på insamlad data från PISA (Programme for International 
Student Assessment). PISA syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands 
utbildningssystem bidrar till elevernas kunskap, vilket innebär att elevernas 
förmågor undersöks inom tre kunskapsområden som är naturvetenskap, 
matematik och läsförståelse (Skolverket, 2015).  
 
De två olika typerna av kulturella kapital var förknippade med elevernas 
läsförmåga och känslan av samhörighet i skolan. Studien visade att känslan av 
tillhörighet kännetecknades av ett socialt samspel med andra människor i 
skolmiljön och vilket hade en stor betydelse för utveckling och lärande. 
Speciellt i skolmiljön var det viktigt att barnen upplevde tillhörighet, då barnen 
tillbringade stor del av sin tid i skolan och det var i skolan barn började skapa 
relationer och sociala nätverk till andra barn och därför som det sociala 
samspelet hade stor betydelse. Det var av vikt att barnen upplevde tillhörighet 
var då barnen behövde känna sig accepterade bland sina skolkamrater och att de 
passade in i skolmiljön. Resultatet i studien visade att elevernas intresse ökade i 
skolan när de upplevde tillhörighet i skolmiljön (ibid). 
 
Egeland (2015) har i sin forskning ”Berättelser om tillhörighet” studerat barn 
med migrationsbakgrund. Intresset i studien låg i att få höra barns upplevelser 
om tillhörighet och vardagserfarenheter i och utanför skolan. Begreppet 
tillhörighet är komplext, men grunden handlar det om att individen vill känna 
sig respekterad, accepterad, inkluderad och trygg i sin omgivning. Som 
utgångspunkten i denna studie handlade det om människor hade ett inre behov 
av att tillhöra sociala grupper och skapa positiva interpersonella relationer i 
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området. En viktig del i studien var hur barnen kände tillhörighet i skolan och 
vikten av vilka vuxna som fanns i skolan och vad de gjorde och sa (ibid).  
 
Egeland (2015) beskriver hur barn med migrationsbakgrund inte inkluderades i 
kamratgemenskaper på grund av språket. Detta menar Egeland (2015) att det 
ibland kunde visa på ett linguicism, som innebär att människor diskrimineras på 
grund av hur människor använder språket, som exempelvis accent, ordförråd 
och syntax. Egeland (2015) menar att språket är en viktig del som kan dra 
slutsatser i social status med utgångspunkten i hur språket används. I studien var 
många barn födda i Sverige och samtliga barn behärskade språket väl, vilket 
visade mer tydligt hur relationer startar i första hand genom hur bra de kunde 
svenska (ibid).  
 
Hammarén och Johansson (2009) menar att i de flesta skolor är antingen 
majoriteten av eleverna med invandrarbakgrund eller att majoriteten är elever 
uppvuxna med två svenskfödda föräldrar. Dessa samhällsförändringar visar på 
skillnader mellan grupper, som även har aktualiserat frågan om vem som är 
“svensk” eller “invandrare”. Uppdelningar av grupper förstärker känslan av 
utanförskap, vilket sker när individer hindras på grund av sin bakgrund. Dessa 
hinder är allt från hur svårt vissa grupper har att ta sig in i samhället, skaffa sig 
en utbildning eller arbete (ibid).	

2.2 TEORI 
Nedan presenteras sociologiska teorier och begrepp som har tagits fram under 
studien, dessa kommer vara till hjälp vid analys av empirin. Teori som ansågs 
relevant för studien är Becks teori om risksamhälle som ett sätt att förklara den 
verklighet informanterna förhåller sig till samt hur det påverkar deras val 
utifrån risker i bostadsområdet. Beckers stämplingsteori ger en bild av hur 
media kan bidra till att skapa rykten och negativa bilder av grupper i samhället. 
Trygghet som utvecklas av Bauman och Giddens som visar hur otryggheten har 
ett pris och styr människors vardag. Goffmans dramaturgiska perspektiv ger en 
dimension av hur individen kan uppleva gränser.  Hammarén och Johansson 
förklarar tillhörighet som utgång till hur människor söker stabilitet. Durkheims 
teori om solidaritet för att beskriva hur de olika delarna av området kan knytas 
till dessa och vad de innebär. Teorier om gemenskap beskrivs utifrån Bauman 
och Dahlgren som en utväg för att skapa positiv energi och harmoni. Slutligen 
Bourdieus begrepp kapital som ett sätt att jämföra vilka strävanden som finns 
inom de olika delarna. 

2.2.1 Risksamhälle 
Beck (2000) beskriver hur dagens samhälle är på väg från det moderna mot det 
postmoderna samhället, ett samhälle som finns bortom det moderna och att 
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människor befinner sig i en ny fas. Denna övergång mellan olika 
samhällsformer beskriver Beck enligt följande:  

På ungefär samma sätt som moderniseringen under 1800-talet 
upplöste det ståndspräglade, förstockade jordbrukssamhället 
och lockade fram industrisamhällets struktur suddar 
moderniseringen idag ut industrisamhällets konturer och under 
det modernas gång växer det fram en annan samhällsform 
(Beck, 2000:19). 

Denna samhällsform kallar Beck för reflexiv modernisering. Det reflexiva 
menar Beck består i att individen tvingas till att förhålla sig till att sådant som 
det moderna samhället tidigare vilat på, såsom institutioner och traditioner och 
nationer är i upplösning och inte står för den stabilitet den tidigare gjort. 
Individen är hänvisad till sina egna beslut och därmed hamnar även ansvaret för 
dessa beslut fullt ut på den enskilde (Ibid). Det är här risksamhället framträder, 
Beck (2000) menar att människor förhåller sig till livet inte för att leva i 
samtiden, utan för att förhålla oss till något som ännu inte existerar, framtiden. 
Människor handlar för att förhindra och kunna hantera och mildra potentiella 
risker och hot. Risksamhället blir en central del för hur människor agerar och 
styr sina liv (ibid). 

2.2.2 Trygghet 
Bauman (2004) använder sig av Freud för att beskriva förhållandet mellan frihet 
och trygghet. Freud menar att trygghet är ett skydd mot tre slags lidande; 
lidande som kommer från yttervärlden, lidande som kommer från kroppen samt 
lidande som kommer från andra människor. Bauman (2004) använder kampen 
mellan frihet och trygghet för att beskriva den otrygghet individer idag lever i, 
han menar att priset för den frihet individer idag lever i är otrygghet. Denna 
otrygghet tar sig uttryck i form av ovisshet och osäkerhet som bottnar i att val 
måste göras dagligen. Problemet med detta ligger i att valen inte är beständiga, 
de val som görs idag måste göras om imorgon, detta leder till en avsaknad av 
tillit, osäkerhet och ett liv under otrygga förhållanden fyllt av risker (ibid).  
 
Bauman (2013) menar att det senmoderna samhället kännetecknas av 
individualisering och är långt ifrån ett kollektiv. Detta innebär att varje individ 
ska ta ansvar för sina handlingar och liv. Idag har inte människor ett val som 
tidigare om de vill ingå eller inte ingå i individualiseringen, utan det ligger i vårt 
öde och vår dagordning. Bauman (2013) menar att människor behöver frihet, 
trygghet och känslan av tillit som inte existerar idag. Med detta beskriver 
Bauman (2013) att människan har fått ta konsekvenserna och blivit cyniska, slöa 
och förlorat lusten för långsiktiga livsprojekt, vilket är en rationell reaktion på 
otryggheten och ambivalensen som genomsyrar hela samhället. 
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Giddens (1999) menar att människan i den nya moderniteten ständigt utsätts för 
både psykiska och fysiska risker. Ett sätt att hantera detta är genom vad Giddens 
(1999) kallar ontologisk trygghet. Denna trygghet grundläggs i tidig ålder och 
utvecklas genom samspel med sina omsorgspersoner. Genom detta utvecklas en 
grundläggande tillit samt en känsla av tid och rum vilket leder till en förmåga att 
skilja sig själv från andra. Denna känsla av verklighet och uppfattning ligger till 
grund för den ontologiska tryggheten. Känslan av tillit och vetskapen om att 
tryggheten kan försvinna, liknas med den vuxnes känsla av tillit till de 
expertsystem vilka finns runt omkring oss. Den ontologiska tryggheten kan ses 
som ett skydd, eller som Giddens (1999) kallar det emotionell vaccinering som 
verkar skyddande mot existentiell ångest. Detta handlar dock inte om verklig 
trygghet utan snarare en känsla av att farorna är overkliga.  Tryggheten hjälps av 
vardagliga rutiner och upprepade mönster. Dessa vanor blir fundamentala i 
hanterande av de faror som ständigt hotar, och en grund i hur individen handlar 
(ibid). 

2.2.3 Stämplingsteorin 
Becker (2006) anser att det sociologiska synsättet på avvikelse är när en individ 
av gruppen ses som avvikande. De oskrivna sociala reglerna skapas av olika 
former av sociala sammanhang för en specifik miljö. Becker menar att de 
sociala reglerna skapas av majoritetssamhället, vilket kännetecknar en makt 
både i politiska och ekonomiska sammanhang. Makthavarna påverkar andra 
individer att följa reglerna, vilket gör att människor följer och handlar utifrån det 
som anses vara normalt. De individer som inte följer reglerna anses vara 
avvikande vilket bekräftas genom gruppens reaktioner och sedermera stämplas. 
Becker menar att inga människor föds som avvikare, utan att det är samhällets 
normer som skapar dem (ibid). 
 
Vidare beskriver Becker (2006) att avvikande människor synliggörs utifrån att 
de avviker i förhållandet till andra människor. När människor blir medvetna om 
att de är stämplade, leder detta till att de upplever sig själva som avvikare. 
Samhället består av en hierarki där alla människor tillskrivs olika egenskaper. 
Becker menar att människor med låg status i ett socialt anseende är även de som 
blir stämplade negativt, vilket gör att deras livsmöjligheter blir därmed 
begränsade. Men de avviker inte i alla miljöer i samhället, utan beroende på vart 
individen befinner sig eller i vilken social grupp de tillhör anses inte beteendet 
avvika, utan normalt (ibid).  
	
Becker (2006) menar att ett avvikande beteende eller handling kan ses mer eller 
mindre acceptabelt beroende på hur mycket det har uppmärksammats. Ett 
exempel på detta kan vara hur media framställer invandrare som 
överrepresenterade i fängelser, i kriminella grupper eller hur de framställer 
bostadsområden, vilket kan leda till att fientligheten mot invandrare ökar då de 
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framställs som ansvariga för den ökade kriminaliteten. Detta leder till att en 
grupp i samhället stämplas när media uppmärksammar detta. Människor blir inte 
stämplade efter en avvikande handling eller beteende, utan som avvikare krävs 
det ett långt upprätthållande av avvikande handlingar. Detta innebär att en 
individ under lång tid byggt en identitet på avvikande beteenden (ibid).  
	
Vidare påpekar Becker (2006) att inom sociologin anses problematiken med 
avvikelsen ha sin i grund i att samhället innehåller många olika sociala grupper, 
vilket kan leda till att individen räknas in till flera olika av dessa grupper. Detta 
kan innebära att individen riskerar begå flera överträdelser av regler i de olika 
tillfälliga kontexterna. Gruppers majoritet påverkar sina gruppmedlemmar att 
följa sociala reglerna inom gruppen och ser till att upprätthålla ordning. Detta 
kan leda till att individer kan fastställa sina sociala regler, exempelvis hur vuxna 
uppfostrar sina barn genom att utöva makt mot sina barn som syftar till att lära 
barnen hur de ska förhålla sig till sin omgivning. Dessa regler är nödvändiga för 
att inte riskera att bli stämplad och hamna i utanförskap (ibid).  

2.2.4 Det dramaturgiska perspektivet 
Goffman (2009) beskriver i det dramaturgiska perspektivet hur individer 
presenterar sig i sin omgivning. Goffman liknar livet vid en teater eller scen, där 
människor är aktörer med olika roller i samhällets scen. Vidare menar Goffman 
att när människor intar olika roller agerar individen efter hur uppträdandet 
förväntas vara, det är också viktigt att övertyga i uppträdandet för att ge ett ärligt 
intryck. Människan reserverar sig ständigt för vilka intryck som sänds ut till sin 
publik där människan specifikt väljer sin roll utifrån situation. För att kunna 
göra ett bra intryck planerar människan sin rekvisita, kulisser och strävar efter 
att själv kunna avgöra vilken publik som är lämpligast att ge intryck på (ibid). 
 
Goffman (2009) använder begreppet fasad och förklarar det som en utrustning 
av individen för att antingen avsiktligt eller omedvetet visa upp en viss typ av 
inflytande. Om en individ framträder på ett visst sätt mer regelbundet blir det 
framträdandet tillslut till en fasad. Fasaden kan förklaras som vårt bagage av 
standardroller. Individens mer karaktärsdanande roller blir till en personlig 
fasad. Den personliga fasaden kan i sin tur sedan delas upp i uppträdande och 
manér. Uppträdandet och anständighetsnormer är det som ger individen en 
social status. Manér och hövlighet ger däremot individen en roll i själva mötet 
mellan människor, interaktionen. Den främre regionen innebär, som Goffman 
uttrycker det, där framträdandet äger rum. Den bakre regionen innebär det som 
sker i det dolda.  I den bakre regionen menas att individen ska kunna släppa alla 
roller, fasader och kunna vara sig själv (ibid). 
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2.2.5 Tillhörighet 
Hammarén och Johansson (2009) beskriver att det moderna samhället 
kännetecknas av olika kategoriseringar av människor och vilken klass individer 
tillhör. Detta för att skapa ordning och konsekvenserna av kategoriseringar kan 
vara rasism, sexism eller klassförtryck. Det moderna samhället har kritiserats för 
att identitet förknippas med ett behov av att kontrollera och binda människor i 
en viss position. Detta har lett till att människor definierar sig själva genom vad 
eller vem de inte är, detta som ett sätt att skilja sig från andra. En anledning till 
att människor gör detta är att människor och saker har fått sina betydelser genom 
att identifieras med olika samhällen i ett klassystem (ibid).  
 
Hammarén och Johansson (2009) menar att allt fler människor med olika 
identiteter uppmärksammas med specifika erfarenheter och i olika situationer 
som gör att de inte ryms in i de konstruerade kategorier som skapats. 
Kategorierna behöver breddas, eftersom kategoriers uppgift är att skapa ordning 
och reda i den sociala verkligheten och tillåter den vara förståelig för människor. 
Kategorier och klasskillnader leder dock även till konflikter och begränsar 
individers handlingsutrymme (ibid). 
 
Hammarén och Johansson (2009) menar att socialkonstruktionisten anser att 
identiteter är skapade i till exempel klass och att dessa konstruktioner inte finns 
från början. Identiteter är konstruerade och blir synliga etablerade 
”verkligheter”. Som det mesta i vår historia och samhälle förändras situationer, 
faktorer och synen på saker, även sociala kategorier och identiteter upplever 
detta, men detta är inte ett uttryck för en mänsklig natur. Förändringarna sker på 
grund av sociala, kulturella, historiska och ekonomiska faktorer, vilket är en 
process som påvisar ”skillnader” och ger förutsättningar i konstruktionen av 
identitet. Som till exempel vad som anses vara ”svenskt” skapas genom vad som 
inte är ”svenskt”, vi vet vad vi är genom att veta vad vi inte är. Människor 
skapar dessa likheter och skillnader genom symboliska diskurser och socialt 
genom inkludering och exkludering av människor. Med detta skapas likaså en 
maktordning och uppdelning som kan se olika ut beroende på historia och 
utveckling i samhället. Skillnader ses som ett sätt för människan att hitta sig 
själv, men det har även sina konsekvenser som att skapa förtryck mot grupper. 
Dessa konstruktioner kommer att bestå så länge det ”normala” underhålls och de 
avvikande individerna synliggörs mer och mer (ibid). 
 
En del av Hammarén och Johanssons (2009) syn på identitet har en koppling till 
gemenskap, emotioner och kollektiv tillhörighet. De påstår att identitet inte är en 
särskild egenskap som individen skapar själv, utan menar istället att identitet 
beskriver vilka kollektiva tillhörigheter och identifikationer som människor 
delar med andra. Denna typ av identitet är enligt Hammarén och Johansson 
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(2009) ett kollektiv som skapar en känsla av gemenskap och likhetstänkande, 
som innebär att människor har samma intressen, målsättningar och erfarenheter. 

2.2.6 Solidaritet 
Durkheim (1984) beskriver med sin teori om arbetsdelning som ett arbetssätt 
och ett sammanhållningsmönster som kännetecknas av den högre samhällstypen 
och skapar starka sociala band mellan individer. Därmed diskuterar Durkheim 
den ständiga frågan om den sociala sammanhållningens villkor och 
integrationsproblematiken i det moderna samhället. Det som utmärker mekanisk 
solidaritet är ett mönster i det förmoderna samhället med individer som delar 
levnadssätt, trosföreställningar och värderingar. Detta innebär ett starkt kollektiv 
mellan samhällsmedlemmarna och kräver individers underkastelse. Detta 
underhålls genom krav på konformitet, ömsesidig påverkan, bundenhet samt att 
den sociala kontrollen bevakas av kollektivet, som resulterar till att den sociala 
interaktionen skapar ett kollektivt normvetande, ”conscience collective”, som 
beskriver ett samhällssystem av moraliska band (ibid). 
 
Durkheim (1984) visar på hur den mekaniska solidariteten genom sin sociala 
organisationsform har utvecklats till den organiska solidariteten där formerna 
har lagts ut på det moderna samhällets tjänst. Den organiska solidariteten 
innebär en ny form av sammanhållning och skapar en stark differentiering och 
arbetsdelning. Arbetsdelningen är inget som Durkheim endast kopplar till yrke, 
utan av sammanhållning i individualitet, mångfald och allmän differentiering i 
tanke, handling och av sociala följder. I den organiska solidariteten existerar 
inget kollektiv som utför någon social kontroll i samma vidd som i den 
mekaniska solidariteten, men istället präglas av mångfaldigade relationer och 
individer agerar med hänsyn till sina egna fördelar utan att bry sig om solidaritet 
(ibid). 
 
Durkheims (1984) arbeten påvisar att han står närmast när det gäller emotionella 
intryck i sina analyser av sociala rörelser och social mobilisering till skillnad 
från Marx och Weber som beskriver solidaritet mer som abstrakt och 
formaliserad. Durkheim bygger in känslor av inlevelse och identifikation, där 
han menar att solidaritet baseras på känslor och/eller kognitioner. Durkheims 
teori om solidaritet baseras på objektiva beroendeförhållanden (arbetsdelningen) 
och moraliska grundvalar, en känsla av gemenskap och förmåga av empati. 
Durkheim menar att de sociala rörelser där det ingår individer som är medvetna 
om vilka känslor och objektiva verkligheter som gäller återfinns en stark 
gemenskap genom att hitta en koppling och balans mellan hjärna och hjärta 
(ibid). 
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2.2.7 Durkheim- anomi  
Durkheim (1968) menar att konsekvensen av samhällets differentiering kan 
innebära kriser och konflikter, anomi och destruktiva individer.  Med begreppet 
anomi beskriver Durkheim hur individer kan uppleva brist på social kontroll och 
regleringar. Ett instabilt tillstånd kan leda till att individer inte vet hur de ska 
ställa in sig i den sociala omgivningens plötsliga förändringar där sedvanliga 
normer förändras (ibid). 

2.2.8 Gemenskap 
Bauman och May (2004) menar att gemenskap har en viktig roll som får 
människor att känna tillhörighet utan att behöva underbygga sin medverkan då 
dessa individer är tillräckligt ”lika” för att kalla sig en gemenskap och vara en 
del av den. 
 
Dahlgren (2004) beskriver hur det klassiska moderna sättet att umgås har 
utvecklats till nya samvaroformer i det moderna samhället. Grunden till de nya 
samvaroformerna människor lever i är en tid med solidaritet, närhet och 
emotioner som kännetecknar en socialitet där deltagandet i en social gemenskap 
är endast för gemenskapens egen skull. Människor intresserar sig för att vara 
tillsammans och umgås i vardagslivets samvaro som är grunden för den nya 
socialiteten och inte på grund av några andra anledningar.  Den nya socialiteten 
ger människor möjligheter till personlig utveckling i mötet med andra och närhet 
för närhetens egen skull. 
 
Dahlgren (2004) beskriver vikten av att behålla och skapa en lyckad och 
långsiktig gemenskap är genom vilken grad av emotionell energi gruppen 
innehar som känslor av solidaritet och samhörighet. Den emotionella energin 
kan variera och kan vara hög eller låg. De grupper som upplever en hög grad av 
emotionell energi kännetecknas av självtillit och entusiasm. Denna grupp är 
motiverad att interagera med andra människor, vilket även ökar den emotionella 
energin och känner sig bra till mods när de är med varandra. Den andra änden är 
den låga emotionella energin som kännetecknas genom nedstämdhet, brist på 
initiativ och upplevelsen av negativa känslor. Dessa känslor skapar olika klyftor 
i gruppen och tömmer människorna i gruppen på energi och leder till att 
människor undviker gruppen (ibid).  
 
Dahlgren (2004) beskriver hur den emotionella energin har en kontrollerande 
funktion som påvisar vad som är rätt eller fel som innefattar vad som är 
moraliskt eller omoraliskt. Individer som känner hög grad emotionell energi 
upplever sig som goda och väderfulla, och tvärtom för personer med låg grad av 
emotionell energi som känner sig misslyckade och osäkra i det de gör är rätt 
eller riktigt. Den grupp där det ingår individer med låg emotionell energi har en 
dålig samhörighet vilket inte heller bringar någon energi tillbaka vid 
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gemensamma aktiviteter och detta till nedstämdhet och blir lättare att de känner 
sig uttråkade. Nackdelen med denna grupp blir att de glider ifrån varandra och 
inte känner någon stark samhörighet. Å andra sidan har de som upplever hög 
grad av emotionell energi stark samhörighet, vilket gör att de attraheras av att 
träffa människor och skapa band genom olika former av sociala interaktioner, 
men de undviker helst grupper och människor som har låg grad av emotionell 
energi (ibid). 

2.2.9 Habitus och Kapital   
Bourdieus (Broady, 1990) mest kända begrepp habitus och kapital är svåra att 
förklara var för sig då de är så nära förbundna till varandra. Bourdieu (Broady, 
1990) skapade dessa verktyg för att kunna analysera hur individer i olika fält 
förvärvar och strider om att förvärva kapital. Kapital står för tillgångar, resurser 
och värden av olika slag.  
 
Bourdieu (Broady, 1990) delar in kapitalbegreppet i olika delar. Det symboliska 
kapitalet, vilket är det som av sociala grupper anses ha ett värde samt syftar till 
att visa att vissa människor eller institutioner uppnår status i samhället genom 
det de gör och presterar. Detta kan i utvecklade samhällen handla om utbildning, 
vetenskapliga meriter mm. Socialt kapital är de relationer människor har som de 
har med sig i form av släktband, men också de relationer vilka människor 
förvärvar genom skola och arbete. Genom dessa kan andra sorter av kapital 
införskaffas, ekonomiskt kapital är de materiella resurser och ekonomiska 
tillgångar, kulturellt kapital kopplas till det som ofta kallas finkultur, och är ett 
uttryck för det som anses ha lite mer värde av samhället, och främst av den 
dominerande klassen. Dessa kapital är inte fasta och grupper i samhället strider 
om kapital för att förvärva, behålla eller utöka dessa kapital. Dessa strider leder 
till att det används olika strategier för att hindra andra grupper att nå framgång 
samt hur människor kan öka sitt eget kapital (ibid).  
 
Bourdieu (Broady, 1990) menar att detta inte alltid är ett medvetet val, utan är 
en del i en reproduktionsstrategi som kan ingå i ett “naturligt” beteendemönster. 
Detta leder in oss på habitus. Bourdieu (Broady, 1990) menar att habitus är 
resultatet av de erfarenheter som individer bär med sig. Detta kan gälla minnen, 
sätt att tänka, sätt att röra sig med mera. Dessa erfarenheter styr individers 
handlingar och hur de förhåller sig till omvärlden. Bourdieu (Broady, 1990) 
pratar här om socialisation, individer reproducerar det de själva har varit med 
om, de kapital som anses viktiga utgör grunden för deras handlingar, habitus 
består av de värderingar som individer fått till sig genom deras omgivning. 
Bourdieu (Broady, 1990) menar att habitus delas hos grupper, familjer och 
klasser, habitus bärs alltså inte bara inom individen utan delas mellan varandra 
(ibid).  
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3. METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens vetenskapsteoretiska ställningstaganden, 
metodologiska utgångspunkt och metodval. Kapitlet presenterar även studiens 
forskningsetiska överväganden. Det praktiska genomförandet beskriver hur vi 
har gått tillväga i studien. I metoddiskussion görs en kritisk reflektion över val 
som gjorts i studien.  	

3.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden  
I detta avsnitt tar vi vetenskapsteoretiska ställningstaganden i fråga om 
ontologi, epistemologi och hermeneutisk ansats. Dessa redogörs under egna 
rubriker. Dessa ställningstaganden har hjälpt oss i studien om hur vi ska se och 
förhålla oss till informanternas upplevelser och tolka dessa.  

3.1.1 Epistemologi och ontologi  
Begreppen epistemologi och ontologi kompletterar varandra i synen på kunskap 
och verklighet. Wallén (1996) beskriver epistemologi som läran om kunskapers 
uppkomst, samt hur den förhåller sig till verkligheten och riktighet. Bryman 
(2008) beskriver det som en fråga om vad som är och skall betraktas som 
kunskap samt huruvida samhällsvetare skall förhålla sig till samma regler som 
gäller inom naturvetenskapen. Wallén (1996) använder begreppen realism och 
idealism som två skilda sätt att se på verkligheten. Realismen ser kunskapen 
som en avspegling av företeelser och objekt som verkliga, vilka kan prövas 
empiriskt. Idealismen ser kunskapen som subjektiv och därmed är verkligheten 
skapad av våra föreställningar om den. Fortsättningsvis menar han att ur 
föreställningar utvecklas olika uppfattningar hur forskare kan och bör förhålla 
sig till de båda begreppen (ibid). Vår epistemologiska ståndpunkt gjorde att vi 
undersökte vad individen i sin kontext upplevde som gränser, den enskilde var 
expert på sin egen verklighet och det var den vi ville få kunskap om. Dessa 
tankar resulterade i strategier och på så sätt genererades en bild av deras sociala 
verklighet. 
 
Bryman (2008)  hjälper oss att reda ut begreppet ontologi, då han beskriver att 
ontologi handlar om vad som är verkligt och vad som tillhör den sociala 
verkligheten. Vidare beskriver han två inriktningar inom ontologin; objektivism 
som innebär ett förhållande till verkligheten genom att se den i en yttre 
verklighet oberoende av sociala aktörer, samt konstruktionism som innebär att 
sociala egenskaper är resultatet av ett samspel och överenskommelse mellan 
individer. Verkligheten är därmed en konstruktion och är skapad i 
mellanmänskliga sammanhang (ibid).  
 
Gustavsson (2004) kopplar samman objektivismen med realismen, där forskaren 
utgår “som om” det fanns en objektivitet existerande oberoende av det 
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mänskliga medvetandet, detta för att det inom samhällsvetenskapen är svårt att 
försvara en absolut objektivitet. 
 
Uppsatsens ontologiska ställning är konstruktionistisk, då vi undersökte den 
enskildes upplevelser och föreställningar om gränser i sitt bostadsområde, deras 
syn på verkligheten har belyst vilka konstruktioner de har skapat. Författarnas 
syn på verkligheten och hur kunskap genereras ligger i linje med vad Bryman 
(2008) kallar konstruktionism och vad Gustavsson (2004) kallar idealism, hur 
verkligheten uppfattas ligger i fokus. Vår utgångspunkt var att det inte fanns en 
objektiv verklighet att undersöka. Kunskapen och föreställningar om 
verkligheten ligger hos individen och genom att vi undersökte människor kunde 
vi skapa oss en bild av den kontextuella verkligheten. Genom att vi undersökte 
den enskildes upplevelser och föreställningar om gränser ansåg vi att deras syn 
på verkligheten illustrerade vilka konstruktioner som skapats. Därmed är vår 
ontologiska ställning idealistisk. 
 
De objektiva och reella gränserna har även en innebörd som konstruerats av de 
boende. Av informanterna konstrueras en bild av deras verklighet samt deras 
syn på densamma, vilket gör att vi har en subjektivistisk syn på kunskap. För att 
förtydliga studiens syn på verklighet och kunskap använder vi oss av Berger och 
Luckmanns (2003) resonemang om kunskapssociologi. De menar att världen 
inte är objektiv, hur människan förhåller sig till verkligheten är avhängt av det 
sammanhang den enskilde verkar i. Det upplevs dock som en objektiv 
verklighet, de syftar här på institutioner eller externaliserade produkter. För att 
förstå dessa måste individen söka utanför sig själv och lära känna dem (ibid).  
 
Detta kopplar vi till vad Wallén (1996) kallar sociologisk-relativistiskt 
konstruktionism, vilket innebär att alla slags företeelser såsom vad som är 
rationellt, könsroller och vetenskaplig kunskap är produkter av mänsklig 
verksamhet. Johnsson (2001) menar att konstruktionism är ett vitt begrepp som 
kan innefatta både epistemologi, ontologi och metodologiskt förhållningssätt. Vi 
har i vår studie en vetenskapsteoretisk ståndpunkt som Berger och Luckmann får 
sammanfatta: ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv 
verklighet. Människan är en social produkt” (Berger & Luckmann, 2003:78). 

3.1.2 Hermeneutisk ansats 
I studien strävade vi efter att få ta del av den enskildes upplevelse av sitt 
bostadsområde samt undersökte hur de förhöll sig till den verklighet de befann 
sig i och innebörden av den. Den hermeneutiska ansats gav oss möjligheten att 
undersöka dessa upplevelser.  Vår förförståelse om upplevelser av gränser inom 
bostadsområden skapade en djupare förståelse om våra informanters upplevelser 
av gränser. Vår förförståelse gjorde att vi kunde bilda en uppfattning om de 
upplevda gränserna informanterna ställs inför. Hermeneutiska ansatsen krävde 
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att vi såg bortom de konkreta orsaksförklaringarna som den positivistiska 
traditionen erbjuder (Bryman, 2008). Vidare beskriver Bryman (2008) att 
positivismen är sprungen ur naturvetenskapen, vilket medför en rad betydande 
skillnader i synen på hur kunskap genereras och hur världen skall undersökas. 
Vi fann att positivismen inte erbjöd det vi avsåg undersöka och hur 
hermeneutiken blev vårt verktyg att nå den kunskap vi eftersträvade.  
 
Wallén (1996) beskriver att hermeneutiken handlar om att tolka innebörder i 
texter, symboler, handlingar och upplevelser för att få en helhet i förståelsen av 
upplevelser. Det är en fördel att ha förförståelse i form av språklig och kulturell 
gemenskap, när upplevelser ska tolkas. Vid den hermeneutiska 
tolkningsprocessen växlas det mellan att se på delen och helheten. Varje 
tolkning som görs av alla delarna i helhetsperspektivet kan leda till en ny 
förståelse. Genom tolkningsprocessen utvecklas den aktuella arbetande delen i 
studien, vilket ger en mer framväxande syn på arbetets helhet. Det är viktigt att 
tolkningar sker i förhållande till en kontext, vilket innebär att för att kunna förstå 
människors upplevelser bör det befinna sig i den aktuella kontexten som ska 
studeras (ibid). 
 
Ödman (Gustavsson, 2004) delar in hermeneutiken i fyra delar: tolka, förstå, 
förförståelse och förklaring. Genom dessa delar strävar hermeneutikerna att se 
en helhet. Att skapa denna helhet görs genom en pendlingsprocess, där delarna 
får belysa helheten och omvänt. Denna process beskrivs ofta genom den 
hermeneutiska cirkeln. Vidare beskrivs denna process som ett växelspel mellan 
teori och praktik, förförståelse och erfarenhet, vilket menas att en ”hermeneutisk 
spiral” erbjuder en större förförståelse och uppfattning av nyanser. Det ger också 
en tidsdimension till processen. Erfarenhet av kontexter och förståelse 
förutsätter och stärker varandra i ett ständigt cirkelbevis. “Hermeneutiska 
spiralen” tillåter att en större erfarenhet bidrar till en bättre förståelse som 
resulterar i att uppfatta finare nyanser av kontexten som studeras. Detta som 
exempel att utveckla sin förförståelse från fördomar till verklig förståelse av 
kontexten (ibid). 
 
Varje frågeställning baserades på Giddens (1993) begrepp dubbel hermeneutik. I 
resultatdelen presenteras de gränser som upplevdes samt innebörden av dessa. 
Genom detta första steg tar vi del av informanternas upplevelser och på så sätt 
skapar en ömsesidig kunskap. Detta är ett steg i den vetenskapliga processen för 
att skapa beskrivningar av gränserna i bostadsområdet, eller vad Giddens (1984) 
beskriver som första ordningens analys. I vår analys och diskussions del 
analyserades informanternas egna beskrivningar av sin vardag, i denna del 
vidgas innebörden av gränserna med hjälp av teori. Detta blir det Giddens 
(1984) kallar andra ordningens analys.   
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3.2 Metodologisk utgångspunkt och metodval 
I detta avsnitt redogörs våra metodologiska utgångspunkter och metodval.  Vår 
förförståelse visar vår kunskap och erfarenheter att leva i liknade 
bostadsområde som undersökningsområdet i studien.  Vi kommer att förklara 
varför vi valt att utgå utifrån en kvalitativ metod och valet att utföra kvalitativa 
intervjuer. Studiens analysmetod är både induktiv och deduktiv. Vi presenterar 
även vårt urval och population. Till sist redogör vi för hur vi analyserat den 
insamlade empirin.  

3.2.1 Förförståelse 
Vi har båda vuxit upp i bostadsområden som upplevs delade. Sen barnsben har 
vi uppfattat att det var olika grupper av människor som bodde på villasidan eller 
hyressidan. Gränserna förstärktes ytterligare med de benämningar som finns om 
de olika delarna i bostadsområdet, som exempelvis "vi" och "dem".  
	
Thurén (2007) beskriver att det är en fördel för forskaren att ha en förförståelse, 
vilket kan underlätta att tolka och förstå fenomen. Allt människor upplever, ser, 
hör, tänker och tycker baseras på förförståelse vilken människor socialiseras till. 
Vidare beskriver Thurén (2007) att det krävs av forskaren att kunna förstå hur 
individen har det, kunna vara ömsesidig samt att försöka utgå från individens 
perspektiv i fråga för att kunna beskriva en individs upplevelser och 
erfarenheter.  
 
Vi har det som Thurén beskriver om god förförståelse som är våra egna 
upplevelser av att leva i ett liknande områden vilket vi upplevde var uppdelat 
och hade gränser. Varje individ har dock sin förståelse och sin upplevelse, vilket 
gjorde det intressant att lyssna på hur informanterna om och hur de i sådana fall 
upplevde gränser i sitt bostadsområde. 

3.2.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden blev naturlig att utgå ifrån då den tillät oss att utföra 
intervjuer om informanternas upplevelser om gränser. Boolsen (2007) beskriver 
att den kvalitativa ansatsen syftar till att söka, tolka samtalen och att få en 
förståelse om individens sociala verklighet. Detta utförs genom intervjuer, 
samtal, bilder och text som tolkas av forskaren. Till skillnad från den ”mjuka” 
kvalitativa ansatsen fokuserar den kvantitativa ansatsen på en ”hårdare” data av 
siffror i sökandet av kausala samband som ska undersökas och beskrivas för att 
få fram ett statistiskt resultat (ibid).   
 
Bryman (2008) skiljer på kvantitativ och kvalitativ undersökning i fråga om 
styrning av informanten. I kvalitativ forskning vill forskaren att informanten ska 
kunna röra sig i olika riktningar, medan den kvantitativa forskaren vill undvika 
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just detta. Bryman (2008) beskriver mer djupgående hur den kvalitativa ansatsen 
skiljer sig från den kvantitativa ansatsen i mer än bara ord och siffror, utan även 
hur tillvägagångssättet skiljer sig ifråga om hur empiri införskaffas (ibid).  

3.2.3 Kvalitativ intervju 
För att nå informanternas upplevelser och innebörden av dessa behövde vi ett 
verktyg som kunde ta oss förbi generaliseringar och begränsade svarsalternativ. 
Vi ville att informanternas berättelser skulle träda fram i empirin och anledning 
av detta hade vi planerat att ställa följdfrågor utifrån de centrala teman vi kunde 
uppmärksamma under intervjun. Detta stärker vår kvalitativa ansats då den 
kvalitativa intervjuprocessen möjliggör att intervjuerna anpassades efter varje 
informant. Därför uteslöts den kvantitativa metoden som ett alternativ då vi 
ansåg att den var ett trubbigt verktyg i sökande efter individers upplevelser.  
 
Bryman (2008) beskriver nackdelarna med enkäter som till exempel hur de inte 
passar alla informanter och svårt att samla in empiri för teoretisk mättnad, samt 
så är det svårt att ställa uppföljningsfrågor. Det är även svårt att förtydliga och 
hjälpa informanterna om frågor uppstår. Risken är att frågor blir obesvarade och 
empiri uteblir (ibid). 
 
Bryman (2008) beskriver den kvalitativa intervjun som en blandning av 
semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Den semistrukturerade 
intervjun går ut på att ställa frågor utifrån ett förarbetat schema, men att 
ordningen på frågorna kan variera för varje intervju och även att följdfrågor kan 
ställas vid behov. Denna typ av intervju kan kombineras ihop med den 
ostrukturerade intervjun som går ut på att forskaren ställer frågor utifrån teman 
och mer allmänna frågeställningar som rör studien, och även här kan ordningen 
på frågorna variera (ibid).   
 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är unik på det sättet att den kan 
fånga erfarenheter och innebörder ur informanternas liv, med egna ord och 
perspektiv kan de beskriva sin vardag. Den kvalitativa intervjun är unik i sig och 
ger informanterna möjlighet att med egna ord och perspektiv beskriva sina 
upplevelser (ibid). Med detta i beaktande erbjöd intervjuerna detta, delvis 
genom att ha frågor som inte har en klar styrning, men också att följden i 
intervjuerna kunde kastas om i syfte att det skulle anpassas efter informanterna. 
Detta krävde att vi var flexibla och kreativa i hur vi ställde följdfrågor. Inför 
intervjuerna förbereddes ett schema med grundfrågor och några planerade 
följdfrågor.  
 
Gustavsson (2008) menar att det bör finnas en flexibilitet i intervjuguiden, detta 
för att forskaren skall kunna nå den information som är avsedd. 
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Vi var båda med på alla intervjuer och stöttade varandra med att ställa 
ytterligare följdfrågor som var till stor hjälp. Kvale (1997) råder i planering av 
frågor till att reflektera över förväntade svar från informanten. Kvale (1997) tar 
här upp två spår av frågor att förhålla sig till under intervjun, det första spåret är 
det tematiska där ämnet för intervjun är i fokus, det andra är det dynamiska 
vilket relaterar till ett positivt samspel mellan intervjuare och informanten. För 
en lyckad intervju kan forskare ha två intervjuguider som beaktar de båda spåren 
(ibid). 
 
I våra intervjuer ställde vi frågor som hjälpte oss att hitta svar, vilket gjorde att 
vi även behövde tänka på vår roll som intervjuare. Kvale (1997) belyser vilket 
förhållningssätt forskare har till kvalitativa intervjuer, detta görs genom att 
använda metaforerna “malmletare” och “resenär”. “Malmletaren förhåller sig till 
kunskapen som given och det gäller för intervjuaren att hitta och lyfta fram 
kunskapen i ljuset, resenären söker genom samtalet en väg till kunskapen, från 
berättelserna tolkas möjliga innebörder och tillsammans nås ny kunskap, kanske 
för både resenär och medresenär (ibid). 
 
Gustavsson (2004) delar in intervjusituationen i olika kunskapandetillfällen, 
dessa är: Intervjuer, samtal och dialog. Intervju får här motsvara Kvales 
”malmletare” och dialog är det som motsvarar ”resenären”. Samtalet söker 
sanningen och den subjektiva upplevelsen (ibid). Gustavsson (2004) menar att 
dialog är ett tillvägagångssätt i närmandet av informanten. Syftet med en dialog 
är att på djupare plan få möjlighet att förstå meningar och betydelser om 
människors upplevelser i språk- och kulturvärld (ibid). Dessa meningar och 
betydelser är socialt konstruerade enligt Gustavsson (2004) som påstår att de 
inte kan ses som objektiva utan som objektifierade, alltså är de inte heller 
faktiska utan skapade av människor. Som forskare och intervjuare bör man inte 
be om tolkningar från informanten, utan det hänger på att forskaren skapar en 
omgivning som ger en grund till en bredd och en komplexitet av betydelser som 
riktar in sig på relevanta frågor, men samtidigt inte begränsa sig till ett specifikt 
frågeschema (ibid).   

3.2.4 Induktion och deduktion 
Vi valde att vara både induktiva och deduktiva, vilket innebar att vi använde oss 
av båda växelvis i syfte att besvara studiens frågeställningar. Patton (2015) 
menar att deduktiv analys är byggd på hypoteser som har en bestämd teoretisk 
förankring. Detta i syfte att teorin ska bidra med ett ramverk för förståelse av det 
som ska studeras, vad som förväntas av undersökningen kommer att påvisa det 
som bestäms i förtur. Det begränsar även den teoretiska omfattningen (ibid). 
 
Patton (2015) förklarar att det induktiva skiljer sig i strategin från det deduktiva. 
Det induktiva bygger på innebördsrika dimensioner som utforskas och inget som 
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bestäms på förhand. Denna typ av analys är helt klart empiristyrd som upptäcker 
kategorier och dimensioner ur den insamlade empirin. Det påvisar även att 
forskaren inte har några hypoteser om vad som kan upptäckas under 
arbetsprocessen som kan konstatera meningsfulla mönster och dimensioner. 
Detta öppnar även upp större möjligheter som forskaren kan styra till vilka 
teorier och begrepp som ska användas (ibid).   
 
Den kvalitativa intervjuprocessen gav oss möjligheten att ställa följdfrågor som 
vi uppmärksammade i mönster och teman som framträdde under intervjuerna. 
Detta gynnade vårt deduktiva tänk då vi diskuterade ungefärliga teoretiska 
dimensioner som kunde påvisa vart vi skulle landa i teorin.  
 
Vi har mestadels varit induktiva i analysen av empirin då vi hade få teoretiska 
ingångar med oss. Teorierna växte fram under analysens gång och vissa teorier 
kunde vi se att de skulle ingå i studien. Empirin analyserades i syfte att finna 
teman i processen vi kategoriserade (Detta förklaras mer i avsnitt 3.2.5.). Patton 
(2015) beskriver hur olika uppfattningar uppstår och skapas under 
intervjuprocessen, vilket sker när forskaren observerar mönster och teman i 
materialet mellan den insamlade empirin och analys. Patton menar att 
analysprocessen sker i flytande form och inte i fast form (ibid).  
 

“Do your best with your full intellect to fairly represent the data 
and communicate what the data reveal given the purpose of the 
study.” (Patton, 2015:522) 

 
Våra tankar kring studien byggde på våra teoretiska ingångar av kunskap från 
Elias och Scotson (2010) vilket gav oss ett uppslag på hur uppdelningar kan se 
ut inom bostadsområden och vilka konsekvenser det kan leda till. Lekare (2009) 
gav oss idén om att undersöka gränser och hur de skapas. Dessa studier har 
påverkat oss från början, vilket är drag av en deduktiv ansats. Vi bar med oss vår 
förförståelse som var till hjälp att förstå informanternas upplevelser. Dessa 
teoretiska ingångar har följt oss i studien som stöd och hjälp i fråga om vår 
teoretiska avgränsning, samt hjälpt oss i skapandet av våra frågeställningar.  
 
Utifrån vår förförståelse kunde vi känna igen gränser som fanns i Gottsunda. Vi 
upplevde att vi hade erfarenheter om bostadsområdet och tittat på de med 
sociologiska ögon, i både yrke och privatliv. Patton (2015) råder kvalitativa 
forskare att påbörja sin analys i enlighet med arbetsprocessen ute i fältet, vilket 
ger en stark grundstomme för det kvalitativa arbetet, vilket vi upplever att vi 
hade.  
 
Teorier som valdes ut efter analysen av den insamlade empirin är Becks (2000) 
teori risksamhället om hur informanterna förhåller sig i till sitt bostadsområde. 
Beckers (2006) stämplingsteori påvisar den negativa bilden som skapats av 
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media. Teorier om trygghet utifrån Bauman (2002, 2013) och Giddens (1999) 
som visar hur otryggheten styr de boende. Goffmans (2009) dramaturgiska 
perspektiv är en teori som var till hjälp att visa hur informanterna gick in i olika 
roller och hur de upplevde dessa gränser.  
 
Hammarén och Johansson (2009) beskriver hur tillhörighet skapar stabilitet och 
utanförskap. Durkheim (1968, 1984) som gav oss möjlighet att undersöka 
former av solidaritet och gemenskap, vilket vi vidareutvecklade med hjälp av 
Dahlgrens (2004) och Baumans (2004, 2013) teori om känslan av gemenskap 
och trygghet. Bourdieu (Broady, 1990) har varit till hjälp att förklara de olika 
innebörderna av gränser utifrån hans teorier om kapital, habitus och fält. 
Boverket (2004, 2010), nationella och internationella forskningar som har 
kopplats i efterhand som förklaringar på innebörden av boendet och vad det 
bringar för de boende. Andra relevanta studier vi valde att koppla var mer riktat 
till vad gränser skapar och vad konsekvensen av dessa blev. 
 
Då vi i tidigare kurser har läst och studerat Elias och Scotson (2010) blev det en 
självklar studie att ta med då den beskriver hur olika grupper kan uppstå inom 
bostadsområden och vilka konsekvenser det skapar. Lekare (2009) har bidragit 
med hur olika gränser kan upplevas. Vi har inte likt Lekare valt att göra 
uppdelning av olika former av gränser, som hon kallar fysiska och sociala, då vi 
ansåg att dessa gränser går in i varandra och varje individ har sina upplevelser 
om vad som är en social eller fysisk gräns, eller bara är en gräns.  

3.2.5 Urval och population  
Bryman (2008) beskriver att en population består av en enhet som forskaren gör 
sitt urval ifrån. Målstyrt urval är vanlig i en kvalitativ studie och är ett strategiskt 
tillvägagångssätt som kan koppla forskningsfrågorna med urvalet. Målstyrt urval 
blir även relevant för att få en population som ger förståelse för olika 
kännetecken eller egenskaper. En form av målstyrt urval är det som kallas för 
teoretiskt urval som innebär att forskaren bygger sin teori på empirisk grund. 
Detta i syfte att upptäcka kategorier och egenskaper tills teoretisk mättnad har 
uppstått, vilket blir viktigt för att urvalet ska kunna prövas teoretiskt (ibid). 
 
Vi valde informanter för vår undersökning genom vårt kontaktnät, därför blev 
det ett målstyrt urval. Detta innebar att vi valde informanter som kunde uppfylla 
kriterierna att delta i studien var kvinnor och män över 20 år och representerade 
de olika boendeformerna, vilket innebar fem från villadelen och fem från 
hyresdelen. För att ha en förankring i området och en chans av att ha upplevt 
områdets olika delar valde vi att intervjua vuxna som hade barn.  
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3.2.6 Kategorisering  
Genom vår analys har det framkommit kategorier ur den insamlade empirin 
genom att vi lånade en basstrategi från grundad teori, men ansåg inte att det var 
ett val för oss att använda teorin i helhet. Från grundad teori lånades 
kategoriseringsdelen i syfte att hitta teman. Denna del präglades av det induktiva 
tillvägagångssättet som påvisat hur vi har analyserat den insamlade empirin. 
Genom grundad teori genereras teori från den empiri som är systematisk 
insamlad och analyserad genom basstrategier (Boolsen, 2007).  
 
Vidare beskriver Boolsen (2007) att en del inom grundad teori går ut på att 
uträtta jämförelser i syfte att analysera text som görs genom att koda begrepp 
från den insamlade empirin. Tekniken i grundad teori tillåter genom den 
analytiska metoden undvika personliga erfarenheter som forskare och 
stereotypiska föreställningar som stimulerar den induktiva processen. Denna 
analysmetod tillåter i sin tur att forskaren enbart fokuserar på den insamlade 
empirin och dess innehåll som enbart undersöker antaganden från 
intervjusamtalet, vilket ska resultera i centrala underliggande dimensioner hos 
varje kategori (ibid). 
 
När intervjuerna var transkriberade läste vi tillsammans igenom all empiri och 
började identifiera vilka gränser informanterna upplevde. Detta gjorde vi utifrån 
teman. Empirin tolkades om och om igen för att fastställa innehållet. Det har lett 
till ingående diskussioner om vilka dessa upplevda gränser var samt huruvida de 
var verkliga gränser de boende upplevde. Dessa tolkade gränser blev rubriker 
under resultatdelen; villa eller hyres, gipen, skola, språk och kulturella 
skillnader, klass och exteriör. Dessa kategorier kom fram utifrån informanternas 
egen talan och vi såg ett mönster i hur informanterna upprepade gånger 
berättade om dessa gränser. Gränserna som vi kom fram till var de som 
informanterna tydligt beskrev var en gräns eller ett hinder för social 
interaktionen med andra delar av Gottsunda. 
 
Innebörden av dessa gränser tolkades för att utgöra teman för vår andra 
frågeställning. De teman som skapades var utifrån våra tolkningar, alltså vad 
innebär dessa gränser? Tolkning av empirin har lett fram till teman som i sin tur 
gav oss studiens rubriker.  Följande steg i denna process blev att se vilka 
sociologiska teorier och begrepp som kan användas för att analysera innebörden 
av gränserna.  Processen har inte varit linjär utan vi har pendlat fram och 
tillbaka. Empirin har styrt vårt val av teori, men analys- och resultatrubriker har 
modifierats då vi under arbetets gång ändrat frågeställningarna.   

3.3 Genomförande 
Vi kom i kontakt med våra informanter på olika sätt. Fyra informanter kom vi i 
kontakt med via en bekant och tre informanter genom kontakter i området. De 
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tre sista informanterna kom vi i kontakt med genom bostadsområdets 
familjecentral.  
 
Våra intervjuer gav mycket empiri, till den grad att vi efter fem intervjuer 
upplevde vi hade uppnått en mättnad. Under intervjuprocessen har vi diskuterat 
varje genomförd intervju och vad som sades, samt kritiskt granskat våra 
intervjufrågor. Vi tittade på vilket sätt de kunde förtydligas och ifall några frågor 
var otydliga. Vi fick bra kontakt med våra informanter och vi upplevde att de 
var avslappnade under och efter intervjun. Nästan alla informanter valde att 
fortsätta samtala efter intervjun var avslutad, med informanternas godkännande 
fortsatte vi att spela in samtalet. Detta i syfte att inte vi inte ville gå miste om 
viktig information som kunde bidra till vår studie. Under studiens process har vi 
båda deltagit i alla intervjuer och diskuterat vilka mönster vi uppmärksammat. 
 
Längden på intervjuerna varierade där den kortaste var 25 minuter och den 
längsta var en timme och sju minuter. Alla intervjuer har transkriberats. Under 
intervjuprocessen valde vi att transkribera intervjuerna som var klara i väntan på 
nästkommande intervjuer. Allt som sades under intervjuerna transkriberades, 
men vi valde att utlämna pauser, emotionella uttryck som skratt, suckar, 
betoningar och intonationer och enbart koncentrerade oss på orden som sades. 
Under tiden vi transkriberade och analyserade empirin kunde vi se att mycket av 
datan kunde kopplas teoretiskt och kunde se liknande mönster som återkom. Det 
var intressant att utföra alla intervjuer, men det hade troligtvis räckt med åtta 
informanter. 

3.4 Trovärdighet och pålitlighet 
Då vi utförde en kvalitativ studie använda vi oss av de kriterier som Guba och 
Lincoln (Bryman, 2008) föreslår som alternativ till reliabilitet och validitet då 
dessa har utvecklats för granskning av kvantitativ forskning och en positivistisk 
ansats. Det låg i vårt intresse att följa de regler som fanns och vi strävade efter 
att skapa tillförlitlighet och äkthet efter bästa förmåga. Det förde oss in på det 
första begreppet som berör möjlighet att styrka och konfirmera. Vi genomförde 
denna studie baserat på vårt intresse för ämnet, vi hade ej en beställning från 
utomstående för att utföra studien. Vårt intresse låg i att försöka nå en så korrekt 
bild som möjligt, det fick oss att handla i god tro. Resultaten som framkommit 
tror vi har bärighet även om andra forskare genomfört studien.  
 
Med vår förförståelse och syn på verkligheten som konstruktioner blir det viktigt 
att det finns det som Guba och Lincoln (Bryman, 2008) beskriver som 
trovärdighet. Vi har förhållit och ansträngt oss att följa de regler som fanns kring 
genomförande av en studie. För att uppnå trovärdighet har vi gjort intervjuerna 
tillsammans. Vi har även rört oss i bostadsområdet för att få en känsla och bild 
av vad informanterna beskriver. Fast vi känner till området väl, så var vi säkra 
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på att utifrån det sociologiska perspektivet kunna upptäcka mer. Vårt 
tillvägagångsätt i den kvalitativa intervjun tillät oss att ställa ytterligare frågor 
utöver frågeschemat under intervjun, detta i syfte att ge informanten mer 
utrymme att berätta om sina upplevelser. Detta gav oss ytterligare möjlighet att 
få relevant empiri som skulle besvara våra frågeställningar.  
 
Genom att ha transkriberat och redogjort för vår analys av den insamlade 
empirin samt genom kategorisering med hjälp av grundad teori skapades en 
transparens, vilket möjliggör granskning. Vi informerade informanterna om att 
det inte fanns ett rätt eller fel svar på frågorna, detta i syfte att skapa en trygg 
intervjusituation samt ge utrymme för informanten att uttrycka sin upplevelse. 
Det var viktigt för oss att ha en miljö där informanten kunde prata fritt och tillät 
informanten själv få välja tid och plats att bli intervjuad på. Informanterna 
kommer också att få ta del av studien som ett ytterligare steg i granskning.  
 
För att uppnå pålitlighet har vi under processens gång haft samtal med vår 
handledare, studien har också granskats av andra studenter. De frågor vi använt, 
de svar vi fått finns dokumenterade och sparade i sin helhet. Vi som forskare har 
kommit överens från början i studien hur undersökningen ska ses och höras för 
att kunna göra en gemensam tolkning.  I fråga om överförbarhet är det svårt att 
göra, men utifrån begreppet i Guba och Lincolns (2008) mening och genom att 
använda så kallade täta beskrivningar har vi valt att ta med citat som kan återge 
en bild av det som berättades om i intervjuerna.  Det finns en beskrivning av 
området som också kan bidra till att kunna bedöma överförbarheten.  
                                                                                                                          
3.5 Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning viktigt och bidrar till utveckling av 
tidigare kunskap och nya metoder för samhällets välfärd. Forskningskravet gör 
att det sätts höga krav på att forskningen ska innehålla en hög kvalitet och 
betydelsefulla frågor. Det är även viktigt att alla medlemmar i samhället inte 
kommer till psykisk eller fysisk skada. Individsskyddskravet innebär att skydda 
individer mot förödmjukelse, kränkning eller annan typ av ohälsa, som även 
kallas för individkravet och är en viktig utgångspunkt för forskningsetisk 
reflektion. Forskaren måste överväga dessa krav om det är värt den nya 
kunskapens risker i de konsekvenser som kan uppstå, under forskningstiden och 
långsiktigt (ibid).   
 
Vetenskapsrådet (2002) förklarar även att det är viktigt för forskaren att 
överväga och följa de fyra forskningsetiska huvudkraven, där även dessa 
skyddar de individer som medverkar i studien. Första kravet är 
informationskravet, den går ut på att informera alla inblandade i den rådande 
forskningsstudien i vad studien handlar om, syftet med studien och vilka villkor 
som gäller för informanterna i studien, samt vad informationen från studien 
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kommer att beröra och användas till. Samtyckeskravet innebär att forskaren gör 
informanterna medvetna om att deras medverkan i studien är frivillig och har 
rätt att bestämma över sitt medverkande samt att de när som helst har rätt att 
avbryta sitt deltagande i studien. Det tredje är konfidentialitetskravet som 
innebär att skydda informanternas identitet och genom att inte riskera 
information som kan avslöja informanternas medverkande i studien. Detta kan 
vara personuppgifter som ingen ska kunna komma åt. Det sista är 
nyttjandekravet som innebär att forskaren endast ska använda informationen 
från studien i den aktuella forskningen och till något annat sammanhang 
(ibid).     
     
Med stöd av dessa krav har vi gjort ett forskningsetiskt övervägande av vår 
studie. Det etiska övervägandet har genomgående präglat vårt förhållningssätt 
till alla moment i studien. Vi delade ut ett missiv (Bilaga 1) som beskriver syftet 
med studien, hur vi ska gå tillväga, hur och vad informationen kommer att 
användas till. Vi har informerat informanterna att de inspelade intervjuerna 
kommer att analyseras och tolkas i syfte att föra teoretiska resonemang i vår 
studie. De inspelade intervjusamtalen kommer att förvaras säkert och 
otillgängligt för obehöriga. I missivet (Bilaga 1) informerades om att deltagaren 
när som helst kunden avbryta sitt deltagande. Deltagarens personuppgifter 
kommer inte att användas i studien och det framgick att informationen vi får 
under intervjuerna endast kommer att användas till studien och inget annat 
sammanhang. Informanterna har erbjudits att ta del av studien. 
 
Namnet på det undersökta området med alla dess delar har lånats från en annan 
stad. Alla namn på områdets delar, skolor, interna benämningar i områdets olika 
delar har gjorts om.  Gipen är den lokala skogen, Gottsundaskolan är den lokala 
skolan och bostadsområdet kallas för Gottsunda. 

3.6 Metoddiskussion    
Den kvalitativa metoden valdes på grund av att vi studerade individers 
upplevelser, det var dock oundvikligt att beröras av informanternas upplevelser. 
Bryman (2008) beskriver hur den kvalitativa metoden kritiseras för det nära och 
personliga förhållandet som forskarna etablerar med informanterna, vilket kan 
påverka resultatet. Den kvalitativa metoden innebar att vi behövde förhålla oss 
till hur vi uttryckte oss, då detta kunde komma att påverka intervjun, detta har vi 
haft i åtanke vid intervjutillfällena.  
 
Vidare beskriver Bryman (2008) att den kvalitativa metoden kritiseras för att 
den är alltför impressionistisk och subjektiv, vilket innebär att resultatet 
påverkas av forskarnas osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt. Vi upplever att genomförandet av intervjuerna sköttes på ett 
professionellt sätt. Vår förförståelse var till hjälp i samtalen och vi kände igen 
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mycket i det informanterna delade med sig. Känslor är ett sätt att kunna ta fram 
information, det finns dock en risk att det påverkar forskningen. Vi fick ständigt 
påminna varandra om just detta för att inte låta studien påverkas av egna 
erfarenheter. Vårt kritiska förhållningssätt gentemot oss själva har även bidragit 
till ett lärande i sig.   
 
Att vi både var induktiva och deduktiva innebar att vi behövde förhålla oss 
kritiskt mot det egna arbetet genom uppsatsens process för att inte bryta studiens 
strukturella induktiva och deduktiva upplägg. Bryman (2008) beskriver att det är 
bättre att uppfatta det deduktiva och induktiva som tendenser. Enligt Bryman 
(2008) är en total induktiv granskning svår, vilket vi håller med om. I början av 
studien var vi kritiska till att vara helt induktiva, då vi ansåg att det var väldigt 
svårt att inte påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket vår 
deduktiva ingång visar. Detta var anledningen till att vi ville ha en växlande 
form mellan det deduktiva och induktiva tillvägagångssättet. Bryman (2008) 
beskriver att fördelarna med deduktiv ansats är att låta metoden vila på en stor 
förtrogenhet med det forskarna undersöker, vilket innebär att forskarna vet vad 
som skall undersökas, hur det ska formuleras och vad som skall prövas. Det 
Bryman beskriver är något vi kopplar till vår förförståelse som nämnts ovan.  
 
Hermeneutiken påpekar att forskaren alltid har en förförståelse som grundar sig i 
antaganden (Thurén, 2007) och våra antaganden och förståelser är gränser inom 
bostadsområden. Kritik mot hermeneutiken är inriktad på forskarnas värderingar 
och förförståelse och kan därför betraktas osäker då den kan påverka 
undersökningen (Thurén, 2007). Vi har i vårt arbete förhållit oss till ett ämne 
som berör oss, vilket skulle kunna påverka trovärdigheten i vår studie.  
 
Vi har påtalat vår egen erfarenhet av liknade områden och även vår personliga 
koppling till det aktuella området. Det finns en förförståelse till problematiken 
och det undersökta området, vilket skulle kunna uppfattas som om vi driver en 
agenda. Detta är något som vi varit medvetna om och resonerat om mellan oss 
forskare, men vi har haft ett induktivt förhållningssätt till materialet, vilket gör 
att materialet får tala och inte vi. Vi står dock fast vid valet av en hermeneutisk 
ansats då vi anser att hermeneutiken låter individers verkliga upplevelser tala 
och ger en beskrivande bild av samhällsfenomen. Om vi fick göra om uppsatsen 
idag så skulle vi välja en hermeneutisk ansats igen.  
	
Under transkriberingarna upplevde vi ibland att våra intervjuer var väldigt långa 
och kunde vara i likhet med djupintervjuer. Detta tror vi är på grund av att vi 
ville få djupare förståelse av informanternas upplevelser och samtidigt ge dem 
utrymme att formulera sig. Våra intervjufrågor kunde varit färre och vi som 
intervjuare kunde varit tydligare med vår kommunikation i när det var dags att 
gå in på nästa fråga. Vi kunde ha utvecklat spetsigare följdfrågor som skulle lett 
oss till ett snabbare och kärnfullare svar. Det är dock en balansgång då vi ville 
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ge informanterna utrymme och inte avbryta. I efterhand uppmärksammade vi att 
tid kunde ha sparat på transkriberingar för intervjuerna till annat arbete i vår 
studie, detta tar vi med oss som erfarenhet. 	
 
Att hitta ett tillvägagångssätt hur empirin ska kategoriseras var en balansgång i 
fråga om vad som var relevant. Vi hamnade ofta i frågan, vad menar 
informanten? Vad sägs? Vi fick överväga och ha ett kritiskt förhållningssätt till 
oss själva och hur vi kategoriserade.  
 
Bryman (2008) beskriver att kvalitativa undersökningar kritiseras på grund av 
att de är ostrukturerade och saknar accepterade tillvägagångssätt i en 
undersökning. Det anses att det försvårar replikationen av en undersökning och 
det ligger på forskarnas uppfinningsrikedom som blir det viktigaste redskapet 
vid insamlandet av empiri. Eftersom den kvalitativa data är ostrukturerad 
kommer tolkningarna av dem att påverkas av forskarnas subjektiva 
benägenheter och sympatier, vilket innebär att forskarna kan påverkas av sina 
egenskaper och vad de själva anser är viktigt och betydelsefullt för 
undersökningen (ibid). Med denna kritik i åtanke valde vi att strukturera empirin 
utifrån att svara på våra frågeställningar i resultatkapitlet. Under tiden vi skrev 
vår analys insåg vi att frågeställningarna inte överensstämde med studien.  
 
I början av studien var vi ute efter att söka upplevelsen av fysiska och sociala 
gränser. Vi ansåg inte att Lekares (2009) gränser inte gick att skiljas från 
varandra utan gick in i varandra. Dessa gränser kan upplevas olika för varje 
individ, vilket resulterade i att vi ändrade våra frågeställningar. Bryman (2008) 
förklarar att nackdelen med att vara deduktiv är att det kan påvisa något oväntat, 
vilket kan visa sig genom kvantitativa undersökningar då deltagare hoppar över 
frågor som de inte förstår innebörden av. Denna kritik har vi använt till vår 
fördel då vår analys inte styrdes eller påverkades av vår tidigare förförståelse om 
kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur stärkte vår induktiva ansats i 
analysen av datan.  
 
Patton (2015) menar att förförståelsen kan sättas inom parantes genom att 
forskarna antecknar sina antaganden om situationen, vilket kan förenkla 
granskandet av empirin genom att forskaren kritiskt granskar datan utan att 
tillåta sig styras. Fördelen med den induktiva ansatsen är öppenheten inför nya 
och okända förhållanden som kan visa sig i den insamlade empirin. Risken med 
detta är att forskarna kan gå vilse i vad de söker och därför måste forskarna 
tidigt bestämma vad de ska söka efter för att komma igång med 
granskningsuppdraget (ibid).  
 
Vi har varit två stycken som utfört denna studie tillsammans, vilket inneburit att 
vi haft mycket utbyte av tankar och hur man skall tolka empiri. Det har varit en 
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styrka att ha olika perspektiv, det har också gjort att vi behövt motivera 
tolkningar, beslut och ställningstaganden. Vi har tillsammans utfört större delen 
av vårt arbete tillsammans och har haft daglig kontakt, vi har båda deltagit i hela 
processen från början till slut. Vi har inte haft klart allt kring studiens delar från 
början, vilket har lett till diskussioner och krävt bådas deltagande för att hitta en 
struktur, men vi anser att detta borgar för god kvalité. 
 
En av intervjuerna gav inte mycket empiri och var inte alls lik de andra 
intervjuerna. Vi upplever att informanten uttryckte ett antal gånger att den 
informationen hen kommer att dela med sig av inte skulle bidra med så mycket. 
Det var intressant att höra vad informanten hade att berätta, men tyvärr var det 
inget som kunde bidra till vårt arbete, vilket vi valde bort.  
 
Med stöd av forskningsetiska kraven har vi gjort forskningsetiska övervägande i 
vår studie. De etiska övervägandena har genomgående präglat vårt 
förhållningssätt till alla moment i studien. I vår forskningsprocess har vi fått 
ändra hanteringen av empirin samt hur vi har använt citat i vår analysdel, detta 
som ett etiskt övervägande. I missivet (Bilaga 1) angav vi att vi skulle använda 
oss av fingerade namn för att säkerställa anonymitet, detta för att skapa en 
känsla av personlighet kopplat till citaten. Vi insåg halvvägs in i intervjuerna att 
det inte skulle vara anonymt då några av informanterna är boende i villaområdet 
samt har någon form av relation till varandra och skulle på grund av detta med 
hög sannolikhet kunna identifiera varandra. Det är också troligt att de har 
kännedom om att de har ingått i intervjun och vi valde därför att inte skriva med 
fingerade namn. Vi har också tagit ytterligare säkerhetsåtgärd och lagt vikt vid 
att i citaten inte ange kön på informanterna och deras barn.  
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 4. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. Detta görs utifrån 
våra frågeställningar och dessa ligger till grund för våra underrubriker. I detta 
kapitel presenteras olika gränser. Vissa av dessa gränser kan ses som materiella 
och därmed objektiva. Vi menar dock att de har en ytterligare innebörd än de 
materiella och det är de vi undersöker och finner intressanta. Det är också 
dessa som kopplas till social konstruktionism.  

4.1 Vilka gränser upplevs? 
 Informanterna upplevde att det fanns gränser av olika slag i bostadsområdet.  
De fyra första gränserna kan ses som materiella som vägen som delar villorna 
från hyresrätterna. Gipen som sågs vara en egen del och utnyttjas av de boende 
både som motion och friluftsområde. Skolan var den tydligaste gränsdragningen 
i bostadsområdet. Exteriör är den som informanterna upplevde i hur det såg ut i 
de olika delarna i Gottsunda. De två sista gränserna sågs som subjektiva 
gränser, vilket var språket och kulturella skillnader som hindrade mötet mellan 
de boende, samt att vilken klass individen tillhörde var en tydlig uppdelare.  

4.1.1 Villorna, hyresbostäderna och vägen mellan de två 
På frågan var i bostadsområdet informanten bor, var det för några viktigt att 
klargöra exakt vilken del av Gottsunda de bor i. Informanterna använde 
smeknamn eller öknamn på de olika delarna i området. Detta upplevdes och 
tolkades vara naturliga uttryck och en del av vardagen. 
 

“Så jag vet gränsen, jag ser gränsen.” 
 
“Så att det är två helt olika områden och jag skulle säga också 
det går en väg som skiljer dem här områdena. Det är så otroligt 
tydligt att det går inte att missa den här gångtunneln under och 
där det händer liksom.” 

 
Upplevelsen från informanten var att det är två helt skilda områden, vägen 
mellan villor och hyresrätter var den gräns som först nämndes. Vår tolkning av 
vad citaten illustrerar är hur en väg, tunnel och busstrafik kan upplevas vara 
tydliga gränser. Informanterna beskriver också hur de kände när de gick över 
gränsen. Så även om det fanns eller inte fanns en tydlig markering var gränsen 
gick, var upplevelsen av gränsen så stark att den uppträdde rent fysiskt hos 
några av informanterna. Informanterna såg och beskrev tydligt de fysiska 
gränserna i bostadsområdet, som till exempel vägarna de förhöll sig till och 
skapade begränsningar i hur de boende rörde sig i området.  Vägen som delar de 
båda områdena nämndes av de flesta informanterna som en tydlig gräns. Det 
leder en cykelväg mellan villadelen och hyresdelen, för att nå den andra delen 
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åkte de boende genom en tunnel. Denna tunnel var också nämnd ett flertal 
gånger som en tydlig gräns. 
 

“jag bor i villadelen, så här KB-villorna” “Där jag bor aktuellt 
nu är i villorna ett villa område…” “Här i lägenhetsdelen….” 
“...på den delen av Gottsunda.” “Jag bor på den andra 
sidan…” 

 
I samband med att informanterna beskrev dessa gränser under intervjun, 
kopplade de flesta samman en känsla av att passera gränsen. Det beskrevs också 
hur de upplevde att de träder in på den andra sidan, eller den andra delen av 
bostadsområdet. Det blev tydligt i början av intervjuerna att de flesta 
informanterna upplevde tydliga gränser. De nämnde olika gränser som fanns i 
olika delar av bostadsområdet. Dessa gränser delade upp området i två 
huvudsakliga delar villor och hyreslägenheterna. 

4.1.2 Gipen 
Den närbelägna skogen Gipen var avsedd för de boende att kunna motionera i, 
använda motionsspåret och umgås i naturen. På grund av att det har upplevts 
oroligheter i Gipen undvek de boende att gå dit kvällstid och några även under 
dagtid. En informant har övergett Gipen som promenadstråk till fördel för ett 
annat område. 
 

“Det är väl Gipen som kan vara lite obehagligt, de spände för 
några år sedan upp en lina över cykelbanan, vilket var 
obehagligt.… däremot skulle jag inte be barnen cykla en 
fredagskväll kl. 19.00” 

 
Informanterna beskrev Gipen som en plats där många saker har hänt vilket 
påverkat hur de rörde sig i området. Informanterna menar att Gipen sågs av de 
boende som en otrygg plats för människor, vilket har lett till att informanterna 
ofta valde omvägar för att undvika skogen.  Denna syn delades både av 
informanterna på villasidan och hyressidan. På grund av oroligheterna i Gipen 
menar informanterna att det upplevs det otryggt att vistas där. 
 

“Jag skulle inte gå i Gipen på natten eller efter mörker, det 
känns lite obehagligt. Man har hört att det händer en del 
otrevliga saker.“ 

 
Detta begränsade invånarna i bostadsområdet i hur och vart de rörde sig, samt 
att de inte kunde nyttja Gipen som en del av bostadsområdet. De händelser som 
enligt informanterna skett i och i närheten av Gipen påverkat inställning till 
Gipen, en informant beskrev att vara själv i Gipen var inget alternativ, men om 
någon annan skulle vara med skulle det vara annorlunda. Informanten menar att 
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det sker ett övervägande huruvida de skall cykla genom Gipen eller runt den på 
kvällen. Det var tydligt att gränsen för hur de boende rörde sig slutar definitivt 
vid Gipen och ännu mer på kvällstid, oavsett vilken del av området de bor i. 
Denna gräns begränsade även den sociala interaktionen och möten mellan 
boende i bostadsområdet.  

4.1.3 Skola 
Det framgick i intervjuerna att de barn som bor i villadelen inte fortsatte sin 
skolgång i de lokala skolorna i bostadsområdet, utan föräldrarna valde aktivt 
andra skolor. Detta skedde ofta efter avslutad årskurs tre. Det förekom även 
ifrån hyresdelen att de bytte skola, men då skedde det oftast efter årskurs sex. 
Flera av informanterna har liknande åsikt om Gottsundaskolan, vilken ansågs 
inte vara tillräckligt bra.  Anledning till detta var bråk, oordning samt bristande 
arbetsro. Informanterna upplevde att det var för få resurser som satsades i 
Gottsundaskolan. Det framgick även i intervjuerna att resurserna lades mycket åt 
de som behövde mer stöd i svenska språket, vilket gjorde att de andra barnen 
inte fick den kunskapen de behövde och har lett till skolbyte. Detta fanns hos 
flera informanter ett intresse för de skolor som erbjuder profiler eller 
inriktningar. 
 

“sen var det någonstans att vi gillade själva inriktningen i 
skolan i form av internationellt tänk, flerspråkigt och de hade ju 
det från första början och det var ju någonstans att det redan 
från början redan i dagis hade språkgrupper” 

 
Informanten uttrycker hur den skola de valt åt sina barn utifrån att språket är 
centralt och att skolan erbjuder ett internationellt tänk som andra skolor har svårt 
att mäta sig med. Det är ett aktivt val bland föräldrar att hellre placera sina barn i 
ett annat område, där det kan erbjuda vad som anses vara en trygg och lugn 
skola samt ger tid till barnen. 
 

“Gottsundaskolan är inget vi vill sätta våra barn i, det har vart 
en del stök och svårt för lärarna få till resurser och få eleven att 
tillgodose sig undervisning. Så känner vi hellre att vi sätter oss i 
ett annat område, men det utgår mycket från barnen såklart. 
Barnen lär sig ingenting där. Man ser ju att polisen är ofta vid 
Gottsundaskolan, och jag vill inte att mina barn ska hamna i en 
sådan skola” 

 
Flera av informanternas bild på Gottsundaskolan är att det brister på flera sätt 
och bilden på skolan var negativ. Informanternas syn på skolan är en dålig miljö 
som brister i kunskap, känsla av trygghet och även att deras barn inte passade in. 
Polisen upplevdes ofta vara på plats i skolan, detta såg informanten som 
avskräckande och vill inte att barnen skall behöva uppleva detta. De informanter 
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som har haft eller har sina barn på andra skolor verkar nöjda. Av informanterna 
från villasidan har deras barn uteslutande gått i andra skolor än 
Gottsundaskolan. På grund av det som sker i skolan valde de boende aktivt att ta 
avstånd från skolan som blir en tydlig gräns i bostadsområdet.  

4.1.4 Exteriör 
Några av informanterna uppgav att området med prydligare och renare exteriör 
även definierade vilken typ av människor som bodde där. Informanterna tyckte 
att det fanns en slags ordning på hur saker och ting skulle skötas. En del av 
informanterna menade att de sökte sig till bostadsområden med en viss typ av 
utseende och att de trodde att det skulle leva upp till deras förväntningar om vad 
ett bostadsområde skall innehålla. 
 

"Så det är egentligen ett sådant område vi söker, att det är mer städat, 
lugnt och tryggt. En annan känsla. Det känner man ju.” 
 
“Det finns någon slags hierarki på hur det ska se ut, alltså medelklass 
familjen vill gärna ha liksom fint hemma vita väggar och sådant där.” 

 
Hur ett bostadsområde sköts och underhålls ger en bild vad det är för typ av 
område. Det första citatet illustrerar tydligt ett lugnt och vårdat område är ett 
område de söker sig till som upplevs tryggt. Vår tolkning av detta är att 
utseendet av ett bostadsområde kan spegla upplevd grad av trygghet. Andra 
citatet visar mer tydligt hur gränser konstrueras utifrån hur ett område ser ut. 
Som citatet beskriver råder en hierarkisk ordning på hur det ska se ut samt 
uttrycker till andra vem som har allt och inte. En informant menade att var 
människor bor och hur det ser ut säger vilken sorts människor som bodde där, 
och det fanns ett grundläggande delat sätt att se på saker. 
 

4.1.5 Klass 
Under denna rubrik kan det ses hur informanterna upplevde gränser utifrån 
klass. Detta upplevde informanterna genom att en sida av området har svårt att 
komma in i samhällssystemet. En informant menar att genom arbete kan 
människor få en bra inkomst som i sin tur ska leda till ett bättre val av 
bostadsområde. Vissa informanter upplevde att bostadsområdets utseende och 
hur pass väl skött det är speglar en typ av klass. 
 

“Men det är, det är någon sorts medelklass, folk är inte 
intresserade av att det skall bråkas på gatorna……..nää, jag 
skulle snarare säga att de som bor i villa,  för det bor ju både 
svenska och nysvenska…….invandrade svenskar och svenskar, 
och de jobbar ju här på universitetet o de har jobb, och har 
redan kommit in i samhället redan misstänker jag, det är ju inte 
så att man köper villa det första man gör , och sen har man 
ingen inkomst , det funkar ju inte de är redan inne i samhället 
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och har fått jobb och grejer och jag vet inte hur de ser på dem 
som bor i hyreshus eftersom dom inte har jobb det är 
integrationsproblem, men jag upplever inte att det är något 
problem med de andra villagrannarna“ 

 
“Tittar man på dem områden som är bostadsrättsområden eller 
villaområdena, det är ju mer välskött” 

 
Informanterna upplevde att det fanns en skillnad i klass mellan de båda sidorna i 
Gottsunda. En informant uppgav att det finns många akademiker på villasidan, 
en annan informant förstärker bilden av två områden med olika karaktär. 
Informanten upplevde att det finns en hög arbetslöshet på andra sidan, lägre 
inkomster och människor med invandrarbakgrund som inte kommit in i 
samhället. Det uppfattas att informanterna beskriver att det finns 
klassuppdelningen i området och att det är ett problem och tolkas som en gräns. 
Informanterna vill bidra till att göra området bättre, men att det är svårt att 
konkret göra någonting. En informant menade att gränserna skapats på grund av 
benämningarna av delarna i området. 

4.1.6 Språk och kulturella skillnader 
Informanterna menade att språket är centralt för att kunna mötas och skapa en 
gemenskap. Detta ansåg de vara en gränsdragning inom bostadsområdet och 
hindrar mötet med andra. 
 

“det är svårt att komma in i den gruppen, utan att kunna 
språket. De kan inte svenska eller de har ett annat sätt hur man 
närmar sig varandra” 

 
En stor del i uppdelningen är att informanterna inte tycker att de når varandra 
och en anledning till det är språket. Flera informanter angav att språket försvårar 
om inte omöjliggör en naturlig interaktion. De informanter som pratar svenska 
efterfrågade mötesplatser för att skapa kontakter i området och samtidigt ges 
möjlighet till att lära ut det svenska språket. Gottsunda är ett område med stor 
andel med invandrarbakgrund. Det märktes på de boende att de lever i en vardag 
där det ingår att möta människor som de inte kan prata svenska med. Skillnader i 
kultur och att inte tala samma språk upplevs från informanter som en orsak till 
att människor i området inte kan skapa relationer. 

4.2 Vilken innebörd har dessa gränser? 
Här ämnas det ge empirisk grund för studiens andra frågeställning, vad 
gränserna innebär. Genom de upplevda gränserna har det tagits fasta på de 
mest centrala delarna. Dessa delar kommer att ge en djupare förklaring till 
innebörden av gränserna utifrån begreppen tillhörighet, gemenskap, normer 
och social kontroll, otrygghet, rykten och risker. Dessa begrepp förklarar mer 
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konkret den enskildes upplevda gränser och hur de påverkar deras vardag och 
vad det innebär för den enskilde.  

4.2.1 Tillhörighet 
Flera av informanterna kände en stark tillhörighet till bostadsområdet. Detta 
uttrycktes genom att de trivs, upplever tillhörighet till Gottsunda och kan 
identifiera sig med en viss typ av människor. Citatet nedan beskriver hur 
utseende och känslan av att tillhöra finns hos informanten. Det är också viktigt 
att klargöra för andra vilken del av området de tillhör. Detta tolkas som exempel 
på hur de vill definiera sin tillhörighet, samt en ovilja att bli sammankopplad 
med någon eller något som inte överensstämmer med sin egen bild av området 
eller med sina värderingar. 
 

“det är ingen fördel att vara vit så att säga, i Gottsunda, eller 
andra sidan Gottsunda, för då sticker man ut. Det är en typ av 
människor som jag kan känna mig... identifiera mig med. Och en 
del av det där är, det är då det är mycket akademiker och att 
den här inställningen” 
 
“Jag är alltid väldigt noga att tala om vilken del av Gottsunda 
jag kommer ifrån” 

 
Citatet nedan beskriver hur en informant kopplar ihop tillhörighet med kultur, 
hur uppväxten sett ut samt ekonomi. Det fanns hos en informant en vilja att 
flytta från området, då det inte stämmer överens med dennes egna värderingar. 
Det kopplades också till en typ av människor som informanten inte känner sig 
tillhöra. En informant var på väg att flytta i från Gottsunda, och hade valt ut 
områden som ansågs passa informanten med familj bättre.  Det kan också tänkas 
handla om en viss livsstil. 
 

“Det bor folk som vi känner där och så vidare, den typen av folk 
som bor där är den typ av folk som vi kan identifiera oss med. 
Och det handlar om vilken kultur man kommer ifrån och 
ekonomiskklass och vilka prioriteringar har man hur barnen ska 
växa upp och vilken prioritering för vilken skola man ska gå i. 
Det bor det många som inte har samma värderingar här och det 
är det jag vill komma bort från“ 

 
Här kopplas tillhörighet till trygghet och trivsel, även familj och vänner angavs 
som en del i tillhörighet. Det faktum att informanten är född och uppvuxen i 
området menar informanten är grunden till tillhörighet. 

“Jo det klart att jag tillhör den här delen, jag har en tillhörighet 
till Gottsunda, jag är ändå född och uppvuxen här. Jag trivs 
här, jag känner mig trygg här och är uppvuxen med alla, alltså 
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alla härifrån. Jag har min familj, barndomsvänner här och 
känner tillhörighet” 

Känslan av tillhörigheten blir viktig för att söka sig till området, det kan också 
vara avgörande för att bo kvar. Informanten i andra citatet beskriver relationen 
till området genom sina relationer med andra boenden i området. Tillhörighet 
beskrevs på olika sätt av informanterna från båda sidor av området. I 
informanternas beskrivning av sin tillhörighet innebär det att det finns andra 
som utesluts.     

4.2.2 Gemenskap 
Under intervjuerna uppmärksammades ett stort intresse från informanterna för 
lösningar att stärka gemenskap inom sin del av området och mellan villadelen 
och hyresdelen. Detta tolkas att gräns finns då informanterna saknar en 
gemenskap mellan delarna i bostadsområdet när de påstår att de vill ha lösningar 
för att mötas. Citaten nedan illustrerar att vissa har en tydlig gemenskap och 
skapar aktiviteter för att främja gemenskap i sin del av Gottsunda. Detta sker 
dock lokalt och i vissa fall för speciellt inbjudna och i huvudsak i villaområdet. 
Från en informant i hyresdelen, efterfrågades mer socialt utbyte, hon hade 
tidigare ingått i en aktivitet som skolan organiserat, men som inte finns kvar. 
 

“Vi bor på Vackra Birgersväg och vi brukar ha en sommarfest 
varje sommar man grillar och tar med mat själv. Så det finns en 
gemenskap och ta hand om varandra känsla” 
 
“Där jag bor nu är gemenskapen relativt begränsad till 
grannarna och den lilla gatan. Det är lite dött alltså, men just 
det sociala saknas lite, villorna är det mer begränsning i det 
sociala utbyte, det finns ett avståndstagande, det är svårt att 
närma sig……sociala utbytet är betydligt större i 
hyresrättsområdet än var det är i villaområdet. Jag skulle vilja 
säga funktionellt i livet så är det mer en behovsstyrd kontaktyta i 
villaområdet, till skillnad från min upplevelse när jag bodde i 
hyressidan var enbart socialt. Det har tagit lite längre tid i 
villadelen än hyresrättsområdet är min upplevelse” 

 
Det var mer uttalat att det är viktigare med gemenskap i villadelen vilket kan ses 
genom planerade aktiviteter mellan grannarna. Det finns en tacksamhet över att 
hjälpas åt att lösa vardagen och samtidigt njuta av en god grannsämja. En 
informant från villasidan upplevde inte samma starka gemenskap som de andra 
villaborna.  De som ingår i gemenskapen i villadelen bor i stor utsträckning på 
samma gata, det kan dock vara i hela villaområdet. Informanterna på hyressidan 
uttryckte inte samma självklara gemenskap. På vår fråga om vilka informanterna 
umgås med i området, upplevde de boende från villadelen vissa svårigheter 
kring att skapa relationer med människor från hyressidan.  
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Delvis visste de inte hur de skulle närma sig varandra då det var kulturella 
skillnader, ont om tid och det fanns inga naturliga sätt att mötas på. Språket var 
också en orsak till att bygga relationer var svårt. Det fanns bland de som bor i 
villadelen en uppriktig önskan om att skapa forum för att mötas, de upplevde att 
det finns en uppdelning i området, vilket de egentligen inte önskade. Några av 
informanterna från villasidan önskade vad de kallade “enkel integration” som ett 
sätt att umgås under naturliga former. Tydligt påvisas det att gränserna innebär 
att de boende söker sig till människor de upplevde sig ha något gemensamt med, 
vilket även innebar att det stärkte deras tillhörighet av vilken del de tillhör.  

4.2.3 Normer och social kontroll 
I bostadsområdet upplevs normer på olika sätt och inte alla informanter 
upplevde att de kan säga till de som bryter mot normer. Vissa bad helst någon 
annan ta tag i problem som sker i Gottsunda. Andra upplevde att det är en 
självklarhet att ta ansvar om det råder ett problem som bryter mot lagen eller 
normer, vilket mest gällde på villasidan. Detta kännetecknar en gräns, här 
innebär gränsen att olika regler gäller beroende på vart de boende befinner sig i 
bostadsområdet.  
 
En informant upplevde att det var meningslöst att säga till de yngre från 
hyresdelen, då respekt saknas från dem och att de tar en stor plats i Gottsunda. 
En annan informant påstår att hen helt kan vara sig själv, men samtidigt var 
informanten väl medveten om att det är större social kontroll i välbärgade 
områden vilka hen söker sig till. Informanterna berättade även om en boende i 
villadelen som ansågs besvärlig i området och som skapade oreda för andra i 
området, bryter mot regler vilket många i området retade sig på . 
 

“De här Gottsundaskidsen som hänger i centrum har fått, tagit 
sig större plats och vågar vara mer utagerande än tidigare, så 
de ställer regelbundet ut bilar på gäst parkeringen, och det där 
har ju retat folk som bor nära och lärarna på skolan och 
dagiset, då det inte finns platser att ställa sig på…... Så där har 
det varit lite konflikter, lite är väl fel att säga, men det har 
anmälts regelbundet till parkeringsbolaget, men det är ju mest 
hur de beter sig, de bryr sig inte hur det ser ut……..det är ju 
mer av socialt tryck, förväntningar, jag vet inte det har varit en 
del stök på dagiset bredvid oss, och då har vi blivit ombedda av 
personalen att ringa polisen om vi ser något, för det här skall 
stoppas, så som boende i området finns förväntningar att säga 
till att så här skall det inte vara. Och jag tillhör den delen i 
grannskapet som kan sätta emot lite” 
 
“Ja men framför allt tänker jag det beror på hur man är som 
person, hur rädd man är att trampa i klaveret eller att bryta mot 
vissa normer” 
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I villadelen upplevdes normer viktiga att följa i syfte att skapa ordning och reda 
för de boende. De var medvetna och tydliga med när och hur dessa avvikande 
beteenden uppstod och var beredda att sätta stopp för det. I hyresdelen 
upplevdes inte samma normer lika tydliga. Informanterna beskrev hur ungdomar 
och barn inte kunde uppföra sig, vilket de trodde berodde på en saknad av god 
fostran och mer engagemang från föräldrarna.  
 
Normerna och social kontrollen visade vilken gemenskap de boende tillhörde. 
Vår tolkning av detta var att i villasidan så råder det normer och en social 
kontroll som kännetecknar ett lugnare och stabilare område. Detta kan tolkas att 
villaborna upplevde sig mer trygga på sin sida av Gottsunda. 

4.2.4 Otrygghet     
Informanterna upplevde att känslan av trygghet var central för att trivas i sitt 
bostadsområde. Alla informanter gav exempel på saker som skapat otrygghet. 
Det är tydligt att informanterna begränsas i hur de rör sig i bostadsområdet för 
att inte riskera att hamna i otrygghet. Vissa upplevde att otryggheten ökat och att 
det var bättre förr. En informant uttryckte att otryggheten ökat då det inte finns 
lika mycket övervakning av polis och att ordningsmakten har försvagats och 
tappat i respekt. Källan till denna otrygghet uppfattades vara ungdomar, 
gängrelaterade uppgörelser, våldtäkter och rån som skett i Gottsunda. På grund 
av otäcka händelser innebär det för de boende att de upplever otrygghet vilket 
förstärker gränsdragningen i Gottsunda.  
 

“Det är på vissa delar av Gottsunda när jag har gått där, på 
andra sidan Gottsunda, gått där på kvällen, jag går inte längre 
än hitåt, det känns inte bra, då går jag med maggropen och då 
vänder jag mig om” 
 
“dels känns det otryggt framförallt på kvällarna…...vi vill mest 
ha lugn och ro….det är ingen som bor här vill ha det så, det 
händer ju ändå. Och det är många som är angelägna att ta sig 
härifrån, men vissa kanske inte ens kan” 

 
Gränser har gjort att informanterna begränsas sig i hur de rör sig i 
bostadsområdet, vilket även leder till att invånarna begränsas i mötet med 
varandra. Det är genomgående hur ungdomarnas beteende skapar en känsla av 
otrygghet, men det är dock ingen som upplever sig otrygga i sitt hem. Flera 
informanter har gjort överväganden över var de kan och inte kan röra sig. 
Tydliga delar i Gottsunda som skapat gränser är Gipen och Gottsunda centrum 
då i högre grad av våldsamheter skett där och lett till otrygghet. Det fanns en 
upplevelse att vissa delar är mer trygga än andra. Tryggheten tolkas ha en 
fundamental betydelse för hur informanterna väljer att leva och bo. 
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4.2.5 Rykten  
En informant har själv varit med och upplevt att villasidan och hyressidan i 
Gottsunda har hånat varandra samt spridit rykten. Detta har bidragit till 
skapandet av vi och dem.  Informanterna upplevde även hur den lokala 
tidningen beskrev Gottsunda negativt och skapat den negativa bilden av dem 
som bor i området. 
 

“Men det där med att det är uppdelat och har varit finare 
område, det har ju förkommit i hur många år som helst när folk 
har snackat om dem här delarna. Det var att de föddes med 
silversked i munnen.” 
 
“Fast man blir medskriven, som gör till exempel när dem 
skriver skit om Gottsunda, säger aldrig någonting positivt om 
Gottsunda, det är även vi som är Gottsunda liksom. Alltså våldet 
och den bilden som jag får från är inte av grannar, utan jag får 
det från tidningen. Det sätter ju upp hinder så att säga” 

 
Dessa citat illustrerar den negativa bild som stämplat Gottsunda. De invånare 
som bor utanför eller inte har en relation till Gottsunda kan uppfatta det som ett 
sämre bostadsområde. Informanter upplevde att den negativa bilden från lokala 
tidningen skapat rykten och skvaller genom att lyfta fram avvikande beteenden, 
såsom våld, skadegörelse och gängaktiviteter. Många av informanterna uttryckte 
att de inte kände igen sig i den negativa bilden och menar att det fanns andra 
fina delar som inte nämns i Gottsunda. En informant uttryckte att dessa 
skriverier skapade gränser, då de flesta kriminella aktiviteterna skedde i 
hyresdelen och får därmed innebörd för gränsdragning. Media och rykten skapar 
en dålig bild av Gottsunda till den grad att det gör att de boende begränsar sig 
till vissa delar av området. 

4.2.6 Risker 
En informant lärde sina barn hur de ska handskas med otrygga händelser i 
Gottsunda, detta i syfte att inte råka illa ut. Samtidigt ville informanten påvisa 
fördelen med att bo i ett mångkulturellt område.  Informanten hade själv vuxit 
upp i ett liknande område och kände en fördel av att leva i ett område med 
människor av olika etniska bakgrunder, vilket gav en annan bild av Gottsunda, 
ett område som inte är präglat av problem eller skrämmande att bo i. Här 
innebär gränserna att de boende aktivt planerade sin vardag för att inte riskera 
att utsätta sig och sina barn för besvärliga situationer och hur de i sådana fall 
skulle hantera det.  
 

“jag försöker att lära om hen blir rånad så ska hen lämna ifrån 
sig allting, för det måste vi, vi måste lära hen, för det händer så 
pass mycket gruff helt enkelt, för att hen inte ska åka illa ut, 
samtidigt, får hen en fin tilltro till sina medmänniskor och för 
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det är det viktigaste tycker jag, och se att människor kan se ut 
på olika sätt och har man det jobbigt så är det besvärligare och 
det kan göra att man agerar konstigt” 
 
“gränsen är väldigt tydlig även för barnen när de kommer upp i 
skolåldern. Dem vet vem som kommer från vilken halva” 
 
“som det ser ut i Gottsundaskolan idag, så känns det inte helt 
självklart att hen ska gå där. Det är många som flyttar sina barn 
från Gottsundaskolan” 

 
Dessa citat talar för de flesta informanters upplevelser, när det gäller hur de 
förhöll sig till Gottsunda. Informanterna var medvetna om gränserna i 
bostadsområdet, vilket har påverkat hur de boende ska förhålla sig till 
Gottsunda. Detta påvisar även innebörden av gränserna. I citatet uttrycks hur 
informanterna ska undvika risker och hotande situationer. Skolan är ett exempel 
på hur föräldrarna socialiserar barnen till att visa vad som är rätt och fel och vad 
som är bra och inte bra för dem. Flera av föräldrarna valde bort den lokala 
skolan, trots att det är den skolan som ligger närmast. 

4.3 Sammanfattning resultat 
Sammanfattningsvis kan det tolkas som att informanterna upplevde olika 
gränser och vad de innebar för dem, men gränserna upplevs olika av de boende 
på villadelen och de boende på hyresdelen. Informanterna från villadelen 
upplevde gränserna starkast. Gemensamt för alla informanterna var de 
handlingar som påverkade tryggheten. Det fanns också en gemensam känsla av 
att Gipen inte är en plats att befinna sig på kvällstid. Språket och de kulturella 
skillnaderna har effekten hos flera informanter att det krävs ansträngningar för 
att kunna umgås.  Gemenskap var viktigare för de som bor i villadelen och de 
skapade också tillfällen för att bygga relationer till sina grannar. Det fanns en 
önskan att bygga relationer med alla i området, men tid finns inte. Flera av 
informanterna från hyresdelen upplevde inte det på villadelen som annorlunda, 
däremot kände de av gränserna mellan områdena. 
 
Gränserna har en konkret innebörd för de boende, vilket inverkat på hur de rör 
sig, umgås och väljer skola åt sina barn. De språkliga skillnaderna sågs som en 
anledning till att det var svårt att skapa gemenskap. Det fanns en rädsla för att 
bli missförstådd och en känsla av att inte tid fanns till att överbrygga detta. 
Dessa gränser innebar också att de på villasidan ofta inte ansåg sig tillhöra 
samma område som de på hyressidan, likväl såg flera på hyressidan inte 
villadelen som tillhörande till Gottsunda.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta kapitel analyseras resultatet från empirin i kapitel 4 utifrån den 
teoretiska referensramen från kapitel 2. Kapitlet är indelat i två delar utifrån 
studiens frågeställningar. Under varje frågeställning finns underrubriker, som i 
avsnitt 5.1 är en analys av de olika upplevda gränserna.  I det andra avsnittet 
5.2 analyseras innebörden av gränserna.  

5.1 Vilka gränser upplever individerna? 
I detta avsnitt följer en analys av empirin men hjälp av teorin, diskussion av 
resultaten och besvara den första frågeställning, vilka gränser upplevs?  

5.1.1 Språk och kulturella skillnader som gränser 
Informanterna upplevde olika gränser. Detta kan med hjälp av Goffman (2009) 
förklara känslan av vi och dem uppstår och hur de påverkar individens sätt att 
förhålla sig samt agera när de rör sig i de olika delarna. Flera av informanterna 
var tveksamma till hur de skulle röra sig i vissa delar av området och upplevde 
att de var begränsade ifråga om att röra sig fritt i Gottsunda. 
 
Goffman (2009) menar att individer har ett behov av att ”definiera situationen”, 
detta för att undvika att hamna i obekväma och osäkra situationer och risken att 
tappa ansiktet. Denna del ligger till grund för hur människor vill skapa en 
tillhörighet och därmed känna trygghet. Goffmans dramaturgiska perspektiv och 
dess uppsättning begrepp kan ge oss en bild av hur det kan upplevas att röra sig 
från ena sidan av Gottsunda till den andra. De boende kunde uppleva att de 
rörde sig från vad Goffman (2009) kallar bakre region, där känslan av att vara 
bekväm och känna att det upplevs tryggt på ena sidan, i takt med närmandet av 
den tunneln eller vägen förbereder sig för att göra ett framträdande i den främre 
regionen. En informant beskrev hur det kändes i kroppen när gränsen korsades, 
vilket tolkas till en känsla av att informanten i fråga vet att bakre regionen, där 
”vi” finns och ger sig in i främre regionen där ”dem” finns, det uppstår en 
konflikt för personen. Den andra sidan upplevdes som annorlunda och innehåller 
”dem”. Här upplevdes en risk att tappa ansiktet, här finns en osäkerhet i att 
behöva uppleva att inte kunna definiera situationen. 
 
Genom Goffman (2009) kan vi få en förklaring till att det blir en uppdelning. 
Det finns en föreställning om att “de” har egna koder, regler och moral. Vidare 
kan det förklaras hur skapandet av gemenskap mellan de båda delarna förhindras 
av att inte dela språket och de kulturella skillnaderna som informanterna 
upplevde. Språket är en central del i kommunikationen, och framför allt för att 
definiera situationen (Goffman, 2009). Oförmågan att kunna kommunicera via 
språket leder till risken att tappa ansikte och i viss mån också förmågan att 
tillsammans kunna undvika dessa obehagliga situationer. De boende riskerade 



	 	 	
	

46		

mer genom att gå till den andra sidan än att stanna och röra sig i de trygga bakre 
regionerna (Goffman, 2009). 
 
En tydlig orsak till gränserna som var en del av skapandet av uppdelningarna i 
bostadsområdet var språket, vilket kan innebära att grupper inte inkluderas 
(Egeland, 2015). Informanterna upplevde att brist på svenska språket var ett 
hinder för att kommunicera med andra. Det blir svårt att få kontakt med 
människor om de inte förstår varandra, vilket ökat klyftan mellan dessa grupper. 
Egeland (2015) menar att språket är en avgörande faktor för att människor ska 
kunna bygga relationer, men flera av informanterna menade att det har resulterat 
i att de vänder sig till sina närmaste och säkra sociala relationer. I 
bostadsområdet visades intresse för att lösa detta och det har gjorts försök med 
integrationslösningar, men informanterna har upplevt att det var svårt om 
språket saknas. 

5.1.2 Vilken skola tillhör jag? 
Skolan är en viktig del i samhället och kan anses som början på barnens 
karriärer och ett tillfälle att bygga sociala nätverk. Willms (2003) förklarar 
vikten av att uppleva tillhörighet till skolan och är så pass viktig att den kan 
påverka barns lärande. Detta var vad som skedde i Gottsunda då föräldrarna 
valde aktivt att placera sina barn i andra skolor då de upplevde att resurserna var 
orättvist fördelade. Som anledning till detta var en önskan om en lugn och trygg 
skola, där det ges förutsättningar att lära sig, något som Gottsundaskolan inte 
ansågs kunna erbjuda. Informanter från båda delarna har och har haft sina barn 
på andra skolor än Gottsundaskolan. Detta på grund av känslan av tillhörighet 
saknades och åsikten om att resurserna fördelas ojämnt.  
 
Willms (2003) påvisade även hur barn upplevde sig accepterade genom sina 
klasskamrater och skolmiljön. I studiens resultat visas att barnen tillbringar 
mycket tid i skolan och behöver känna sig tillhöra en skolmiljö för att även 
kunna skapa goda sociala nätverk och sociala samspel (ibid). Utifrån 
informanternas berättelser tolkas det att de var måna om sina barns lärande och 
att föräldrarna från båda sidorna och barnen vill känna tillhörighet till en skola 
som kunde bringa trygghet. 
 
Gottsundaskolan har blivit stämplad som en sämre skola och detta visades 
genom att föräldrarna aktivt valde andra skolor och menade att det var mer 
ordning och reda i andra skolor. Detta var något som saknades i 
Gottsundaskolan, vilket gjorde att skolan sågs som stökig och saknade ordning. 
Gottsundaskolan jämfördes med andra skolor och föräldrarna menade att skolan 
inte höll den kvalitén som förväntades av en skola. Gottsundaskolan stämplas då 
den avviker och brister från den normativa uppfattningen om vilken skola som 
var bäst, vilket leder till ett avståndstagande (Becker, 1963). 



	 	 	
	

47		

 
Franzén (2001) menar att ordet invandrare är ett allt vanligare begrepp som 
används i officiella sammanhang som sociala medier eller sociala sammanhang. 
En svenskfödd person kan betraktas som invandrare, trots att personen är född 
eller uppvuxen i Sverige. I det dagliga livet och praktiska talet kallas inte vissa 
personer för svensk, utan endast något som uttrycks juridiskt. Detta har mycket 
att göra med personens hudfärg, namn eller utseende. För att ses som svensk 
skulle man ha ljusare hud eller ha ett nordiskt namn (ibid).  
 
Detta var något som sågs då flertalet av "invandrare" bodde i hyresdelen och 
"svenskar" som bodde i villadelen, vilket de boende var medvetna om. En 
informant berättade att hen hade läst namnet på barnens fack i skolan och såg att 
det bara var ett barn som hade ett "svenskt" namn i en hel klass, vilket även var 
något som förekom i andra klasser. Här görs av de boende en kategorisering av 
ickesvensk eller svensk. Denna kategorisering innefattar tillskrivande av 
tillhörighet och kulturella skillnader som gör att det upplevs som något motsatt, 
eller inte representativt för de som säger sig vara svenska.  
	
De boende i Gottsunda var medvetna om att en majoritet av barnen på 
Gottsundaskolan hade invandrarbakgrund. En informant använde uttrycket “vitt 
alibi” om sitt barn och motsatte sig att barnet användes för att skapa mer jämvikt 
mellan antal barn med invandrarbakgrund och etniska svenskar. Då den etniska 
bakgrunden var ojämnt fördelad i Gottsundaskolan fanns risken att en minoritet 
kunden uppmärksammas tydligare, då de överträdde vissa normer och kunde 
leda till stämpling och utanförskap, som till exempel utseende eller språkkoder 
(Becker, 1963).  
 
Minoritetsgrupper kan uppleva att de har svårt att smälta in om de inte har 
samma bakgrund, det försvårar även hur barnen upplever sig viktiga och känna 
tillhörighet till skolan (Anderman & Freeman, 2004). Anderman och Freeman 
(2004) och Becker (1963) menar att en majoritetsgrupp har en stor makt, regler 
och mönster för att socialt kontrollera en minoritetsgrupp, vilket upplevs som en 
naturlig uppdelning. Konsekvensen av att föräldrarna i villaområdet planerade 
sina barns skolgång i andra skolor, innebar att det skapades en gräns vilket 
hindrade mötet med andra sidan av Gottsunda. Hammarén och Johansson (2009) 
menar skapandet av uppdelningar kan leda till utanförskap, vilket var det som 
skedde på Gottsundaskolan. Elever med invandrarbakgrund var i majoritet vilket 
i sin tur leder till att villabarnen som var i minoritet upplevde utanförskap. 
 
Flera av informanterna upplevde att deras barn inte passade in i den lokala 
skolan, dels på grund av skillnaderna på språkkunskapen, beteende och 
utseende. Egeland (2015) menar att känslan av tillhörighet för dessa barn att 
känna sig respekterade, accepterade, inkluderade och trygga i sin skolmiljö, 
vilket gör det förståeligt utifrån föräldrarnas perspektiv. Det var tydligt att 
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skolan var en fråga som diskuterats och upplevdes vara en oroande fråga. Som 
flesta föräldrar vill de ge sina barn det bästa och var väldigt måna om deras 
framtid. Barnen är det viktigaste de har och att ta risken att placera barnen i en 
skola som de inte upplevde bra för dem var en risk som de inte var beredda att 
ta. En informant från hyresdelen berättade att det var viktigt att barnen hade 
närhet mellan hem och skola och även om Gottsundaskolan låg så nära var det 
inget alternativ för dem. De var villiga att flytta från Gottsunda till ett tryggare 
område som kunde erbjuda skola med bra kunskap och lämplig för deras barn. 
 
Beck (2000) menar att individer i ett postmodernt samhälle utgår ifrån en 
hantering av risker. Institutionernas betydelse och ansvar har flyttats till 
personligt ansvar och individen tvingas fatta beslut om saker de inte rår över 
(ibid). Informanterna brottas med detta och formar strategier för att minimera 
risker. I Sverige idag finns många valmöjligheter i val av skola. Det finns 
friskolor med inriktningar, kommunala friskolor, privata skolor och kommunala 
skolor. Valet av skola kan ha en påverkan på din framtid och dina möjligheter. 
Föräldrarna ställs inför att göra ett val som skall staka ut barnets framtid. Beck 
(2000) menar att detta handlar om selektion, och att det krävs av individen att 
val görs, detta för att kunna avancera i samhället. Flera av informanterna hade 
dessa tankar, att först och främst skapa en trygg plats för sina barn, men också 
att hitta en skola som kan förmedla kunskap så barnen kan få en skolgång som 
gynnar dem i framtiden. 
 
Skolvalet speglar även olika klasser och etnicitet. Gustafson (2006) påvisade i 
sin studie att skolan och hur de boende rörde sig i sitt bostadsområde var en 
identifikation på vart barnen upplevde sig tillhöra. Genom att informanterna 
aktivt valde bort Gottsundaskolan och var ett utbud i området kunde det påverka 
barnen samtidigt bekräfta att vissa platser inte var lämpliga att vistas på. Detta 
kan innebära ett budskap som förmedlar att vi är annorlunda än dem som bor på 
andra sidan. Det kan vara en fråga om hur de vuxna förmedlar vilken moral och 
värderingar människor med invandrarbakgrund har, då majoriteten av eleverna i 
Gottsundaskolan har en invandrarbakgrund. Detta kan ses i hur Gustafson 
(2006) beskriver att vissa grupper måste välja andra skolor för att uppleva sig 
passa in, vilket innebär att skolvalet kan skapa gränser. Dessa gränser innebär att 
den sociala interaktionen minskar. Gustafson (2006) menar att gränserna pekar 
ut delar av området och stärker segregationen, samt uttalandet av vi och dem. 

5.1.3 Otrygga skogen  
De boende i Gottsunda var begränsade i hur de rörde sig i området. De boende 
valde trygghet genom att de valde var och när de kunde röra sig vid skogen. 
Boverket (2010) beskriver att det är människors rättigheter att få känna sig 
trygga och vikten med detta tillåter även de boende att kunna vara mer delaktiga 
i området. Detta var något som de boende inte upplevde i Gottsunda. (Boverket, 
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2010). Vad media och andra boenden har återberättat samt vad informanterna 
själva upplevt har lett till att Gipen blivit en hotfull plats, vilket Boverket (2010) 
menar medför en otrygghetskänsla och leder till att människor undviker dessa 
plaster. Flera av informanterna undvek Gipen även vid mörker. Boverket (2010) 
menar att mörker oftast förknippas med otrygghet och leder till undvikande. Då 
informanter visste och upplevde Gipen som en otrygg plats blev det naturligt att 
undvika skogen som blev en gräns för de boende. Detta upplevde vi var en 
ytterligare aspekt som delade bostadsområdet. 	

5.1.4 På vilken sida befinner jag mig i?  
Vissa informanterna uttalade hur boendet sköttes utseendemässigt kunde 
känneteckna vilken typ av klass det utstrålade, denna bild har lett till att några 
informanter ville söka sig mer till liknande områden. De som ansågs vara 
etablerade var de som hade det prydligt och rent kring sitt boende, vilket gav 
intrycket av en trygg bild. Boverket (2010) menar att bostadsområden som ger 
känslan av trygghet är de platser som underhålls och sköts genom att hålla rent 
och fint i omgivningen, vilket även blir attraktiva områden som människor söker 
sig till. Informanterna beskrev villadelen ansågs vara mer tryggt eftersom det 
var mer välskött och fint, men ofta uttrycktes att hyresdelen som mindre 
prioriterad vad gäller skötsel och underhåll av exempelvis lekparker och 
uteplatser. Boverket (2010) beskriver att vissa områden kan upplevas som 
missköta, oplanerade och övergivna ger känslan av otrygghet. Dessa synsätt 
skapade kategoriseringar i Gottsunda, vilket gjordes genom att vissa informanter 
rankade vilken del som var "finast" och var av en annan klass.  
 
Klass är något som kan ses som olika tillhörigheter och som Anthias (2009) 
menar är tillhörighet något som människor kan relatera till, vilket skapar olika 
sociala klyftor och påvisar olika klasser. Detta menar Anthias (2009) är 
konstruktioner som människan har skapat och följden av detta blir hierarkier 
som skapas, såsom klass vilket i sin tur skapar gränser. Dessa gränser bidrar till 
att skapa tillhörigheter till en grupp genom gemensam kultur. Alla vet vilken 
social status de har och vad förväntningarna är (ibid). En informant från 
villadelen upplevde att det var viktigt för de boende hur det skulle se ut, 
medelklassen vill eftersträva det som ansågs vara "fint" och rent för att passa in 
och visa sin tillhörighet. Goffman (2009) menar att fasaden är en sådan 
utrustning i syfte att visa upp inflytande. Gottsunda kan ses på två olika sätt som 
utifrån fasad, fasaden talar om för människan var den befinner sig och Goffman 
(2009) menar att fasaden återskapas när människor framträder något på ett visst 
sätt mer regelbundet blir framträdandet tillslut en fasad och består i vårt bagage.  

5.1.5 Vägens konsekvenser  
Det var viktigt för informanterna att klargöra exakt vilken del av Gottsunda de 
bodde i, vilket bekräftades genom smeknamn eller öknamn på de olika delarna i 
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området som var naturligt att säga. De beskrev att de kunde se gränsen och att 
Gottsunda var delat i två områden på grund av vägen som skilde dessa åt. Vissa 
av informanterna kunde beskriva exakt och tydligt var gränsen förekom, vilket 
var gångtunneln. Detta kan ses som social kontroll och var det som skedde i 
Winston Parva som också var uppdelad. De etablerade upplevde sig hotade av 
de nyinflyttade i form av att rubba den stabilitet de hade genom deras normer 
och värderingar, vilket ledde att den sociala kontrollen förstärktes genom att 
utesluta de nyinflyttade socialt (Elias & Scotson, 2010). De etablerade hade en 
stabiliteten i sitt område och var måna om den då det ansåg att det skulle 
underlätta för alla att leva, vilket även försvårade att nya att få trädda in i och 
vara en del av den då det förekom ett socialt kontrollnätverk inom gruppen 
(Elias & Scotson, 2010).  
 
Sociala kontrollen i Winston Parva kan beskrivas som tydliga tillhörigheter som 
även sker i Gottsunda när informanterna visste vilken sida av Gottsunda de var 
på och vissa kände av denna gräns så starkt att de påverkades fysiskt att de 
behövde gå in i en annan roll när de överträdde gränsen.  I Gottsunda har det 
skapats rykten som informanterna berättade om. En av informanterna har själv 
varit i konflikt med andra sidan av Gottsunda och upplevt att "dem" på andra 
sidan inte ingick på informantens sida. Ryktena och smeknamnen har försvårat 
för informanterna att kunna relatera till andra sidan, vilket i likhet med Winston 
Parva där det skapats rykten och skvaller för att fullborda social uteslutning 
(Elias & Scotson, 2010).  
	
De etablerade i Winston Parva ansåg sig vara bättre än de nyinflyttade vilket de 
inte förstod anledningen till detta, vilket blev en ytterligare skillnad mellan 
dessa grupper (Elias & Scotson, 2010). En informant berättade att de som bodde 
i villadelen var av medelklass som inte intresserade sig av bråk och hade inga 
problem. De hade ett stabilare liv med jobb och hade etablerat sig i samhället, 
vilket var något saknades i hyresdelen och skapade svårigheter med 
integrationen. De nyinflyttade i Winston Parva saknade stabilitet, gemenskap, 
gemensamma normer och värderingar, vilket synliggjorde deras avvikelser 
(Elias & Scotson, 2010). Enligt Elias och Scotson (2010) byggs gemenskap på 
minnen, delade värderingar och långvariga relationer, vilket är en praxisbaserad 
gemenskap och interaktion som skapar denna maktrelation mellan etablerade 
och outsiders. Villadelen skulle nog mer ses som de etablerade när det kom till 
stabilitet och hyresdelen skulle dras åt outsiders då de saknade stabilitet och 
gemensamma normer. 	

5.1.6 Vad har dessa gränser gemensamt?  
Gottsundas gränser förtydligade ett delat bostadsområde utifrån informanternas 
berättelser och upplevelser. Vägen har funnits där en lång tid och skiljt 
invånarna åt och har lett till en social gräns. Gränserna var många till den grad 
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att Gottsunda inte sågs som ett helt bostadsområde. Det förkom skillnader som 
olika sociala positioner och social status i yrke och utbildning. Gipen fanns som 
ett gemensamt orosmoment för de flesta boende i området, här fanns inte en 
tanke om kulturella skillnader eller svensk och ickesvensk, utan hinder till möte. 
Informanterna fattade beslut för att riskminimera och därmed undvek skogen. 
Vägen som skiljde hyresdelen från villadelen var en tydlig gräns som delade 
människor åt. Den gjorde det lätt att se var ”vi” börjar och var ”dem” slutar.  
 
Vad hade dessa gränser gemensamt? Det gränserna hade gemensamt var hur de 
både var avskiljare och delade området i två. Detta har lett till att informanterna 
kunde ses som avvikare när de var på den andra sidan av Gottsunda. Dessa två 
grupper var olika i fråga om levnadssätt, normer och värderingar. Villadelen och 
hyresdelen levnadssätt skiljde sig utifrån bostadsform och även hur skötseln av 
det egna området sköttes, vilket kunde vara främmande och tydligt för de 
boende. Gränserna har lett till att det mellanmänskliga mötet mellan olika 
grupper hindrades. 	

5.2 Vilken innebörd har gränsdragningar?  
Dessa gränsdragningar har skapat olika former av uppdelningar i 
bostadsområdet. Men den allmänna gränsen är boendeformerna villa och 
lägenheter, vilket har resulterat i att det påverkar hur de boende i området 
handlar och även hur de förhåller sig till andra upplevda gränser som 
presenterades tidigare i kapitlet. Här ämnas den andra frågeställningen besvara 
vad dessa gränser innebär.  

5.2.1 Gränsers skapande av gemenskap 
I empirin var det inget om kunde tyda eller definierar hela Gottsunda som ett vi, 
utan istället ett vi och dem som har skapat en av gränsdragningarna mellan 
villadelen och hyresdelen. Denna gräns innebar en uppdelning mellan de boende 
i villadelen och hyresdelen, som har gjort att de höll sig till varsin sida av 
Gottsunda. Empirin påvisade att gränsen innebar att informanterna på villasidan 
har en starkare gemenskap än de på hyressidan. Denna gemenskap speglas 
genom yrken, sociala relationer och värderingar. Detta tolkas som en del av den 
gemenskapen, men förstärktes mer när villaborna inte vill förknippas med de 
negativa skriverierna om Gottsunda, vilket kan tolkas som ett avståndstagande 
från hyressidan. De flesta negativa och avvikande beteenden som det skrevs om 
i den lokala tidningen skedde på hyressidan och kan ses i det Gustafson (2006) 
beskriver om hur media kan måla upp förorter som problemområden och leder 
till uppdelningar i bostadsområden.  Det fanns tecken på att de som bor i 
villaområdet tillskrev de som bor i hyresdelen vissa egenskaper, moralen 
ifrågasätts, detta kopplat till ungdomsbrottslingar och raljerande, men det fanns 
ändå en tanke om en annan mentalitet mellan de båda delarna. Detta skapade 
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ännu en gräns som ledde till en tydligare uppdelning och större klyfta mellan 
grupperna. Villaborna kändes inte vid den negativa bilden och vill inte vara en 
del av den. 
 
Becker (2006) beskriver hur framställningen av avvikande beteendet kan leda 
till att en grupp i samhället stämplas, vilket kan förorsaka ett avståndstagande 
från gruppen. Detta avståndstagande som informanterna tar visade ett socialt 
avvikande från den stämplade gruppen, ungdomsgängen, vilket i likhet med 
Winston Parva i Elias och Scotson studie (Elias & Scotson, 2010). I deras studie 
fanns tydliga skillnader mellan två grupper och där de etablerade hade en 
starkare gemenskap. Denna gemenskap var så pass stark att barnen i området 
kunde skilja mellan dessa grupper då de etablerade hade en tydlig social kontroll 
om vem som kan inkluderas eller inte. Becker (2006) beskriver att den sociala 
kontrollen är en maktutövning som ska bidra till att individer ska veta hur de ska 
förhålla sig till sin omgivning för att inte riskera att stämplas. Villaborna har 
stabilare normer de följer och vill se till att de bevaras för att bevara en lugn och 
harmonisk boendemiljö.  
 
Durkheims (1984) beskrivningar om mekanisk och organisk solidaritet kan 
användas för att analysera de olika boendeformerna i Gottsunda. De som bodde i 
villadelen har en inställning till vad Durkheim skulle kalla en mekanisk 
solidaritet. Detta kan delvis bero på vad det innebar att bo i villa med åtaganden 
som måste ske gemensamt i ett bostadsområde, som exempelvis frågan om 
huruvida bredband skall dra in till husen, hur bostadsområdet ska skötas och 
även delas en gemensam syn om att skapa en trygghet för deras och barnens 
tillvaro. De boende har dock valt att bo på detta sätt och upplevde att de delade 
gemensamma saker såsom jobb, värderingar och skola.  
 
Boverket (2004) beskriver att integration är något som skapas genom 
medlemmar som har ett gemensamt norm- och värdesystem. Den integration 
som Boverket förklarar saknades i hela området Gottsunda, däremot fanns den i 
villadelen som enskild grupp.  Boverket (2004) skulle inte se det som en 
integration, utan segregation, då verkliga integrationen kännetecknar ett helt 
samhälle är integrerat och bygger på gemenskap, men inte i enskilda grupper. 
Fast att Sverige eftersträvar integration (Boverket, 2004), var inte fallet i 
Gottsunda, då en av integrationens mål är att förena olika kulturer genom sociala 
möten och nätverk i syfte att minimera fördomar från båda sidorna (Boverket, 
2004). 
 
Hur Durkheim (1984) beskriver integrationsproblematiken kopplat till olika 
former av solidaritet ser vi beskrivet i Elias och Scotsons (2010) studie, hur den 
etablerade gruppen skapat ett starkt kollektiv och ett värdesystem alla följde. 
Detta i likhet även med denna studie som har påvisat att innebörden av gränser 
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har lett till att villadelen har en starkare sammanhållning och upplever en 
gemenskap som de var måna om att bevara. Informanterna som bodde i 
hyresdelen skiljde sig i hur de upplevde gemenskapen i bostadsområdet. De 
förklarade att det fanns både bra och dåliga människor i båda delarna av området 
och betonade att vi alla är människor och det inte var något speciellt med de som 
bodde på andra sidan vägen. Två av informanterna som var uppvuxna i området 
sen födseln uppgav att det kändes tryggt och att de kände en tillhörighet, och 
även om det skedde oroligheter och gemenskapen saknades mellan grannarna 
upplevdes det svårt att lämna Gottsunda.  
 
Det verkar dock som det alltid förekommit en viss typ av ”snack” kring 
villaområdet. En informant sa ”de är födda med silversked i mun” och beskriver 
hur hen hånat och skapat rykten om varandra som en del av uppdelningen. En 
större skillnad mellan de två områdena var att det finns en socioekonomisk 
faktor som informanterna såg och upplevde, exempelvis arbetslösa och 
ensamstående föräldrar i hyresdelen. 
 
Hos villaborna fanns en underliggande strävan mot att det skall finnas en 
gemenskap. Denna strävan saknades i hyresdelen vilket bekräftar mer av den 
andra typen av solidaritet, det som Durkheim (1984) kallar organisk solidaritet. 
De boende i hyresdelen var inte beroende av varandra och upplevde ingen social 
kontroll på samma sätt som i villadelen. Detta kopplas även samman med 
individualiseringen Bauman (2002) pratar om, de som bodde i hyresdelen hade 
en högre grad av tilltro till expertsystemen och kunde inte heller styra hur det 
skulle fungera med deras boende. Detta borde spegla vilken relation den 
enskilde har till sin omgivning. Fanns inte ett ömsesidigt behov, utan de höll sig 
för sig själv. Villaborna tog gemensamma beslut kring det som rörde boendet 
och dess omgivning.  
 
Durkheim (1984) menar att det moderna samhället mer och mer utvecklas till 
den organiska solidariteten som kännetecknar situationen i hyresdelen i 
Gottsunda. Informanterna i hyresdelen skulle beskrivas som mer 
individualiserade i socialt nätverk, tankar och handlingar, som kännetecknar en 
saknad av ett helt kollektiv. Inom respektive del av bostadsområdet har det 
skapats förväntningar och kulturer som antyder hur individerna skall bete sig i 
sin grupp utifrån normer. Detta visades hos de etablerade i Winston Parva om 
hur gemensamma normer skapar stabilitet, vilket fungerar i villadelen i 
Gottsunda och villaborna var måna om att bevara stabiliteten. Bauman och May 
(2004) beskriver att människan upplever stabilitet i den gemenskapen den ser sig 
tillhöra.  
 
Informanterna tyckte att det var en självklarhet att hindra de som bryter mot 
normer. Detta gjordes i form av att ringa polis eller att de själva sa för att 
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förhindra situationer som kunde störa och bevara den stabila vardagen. 
Durkheim (1968) menar att människor har behov av dessa normer och behov av 
att skapa konsensus för att bevara en stabilitet.  Finns inte det, brister den sociala 
kontrollen vilket kan få konsekvenser.  Beroende på vilken sida människor bor 
på visar en tydlig skillnad på hur de hanterar och ser på avvikande beteende. En 
tydlig skillnad vi kunde uppmärksamma var att boende i villadelen var måna om 
att bevara en stabilitet fast att båda sidorna såg allvarligt på oroligheterna i 
bostadsområdet. De i hyresdelen har tidigare haft ett stabilare tillstånd, men har 
förändrats och de började vänja sig vid en instabilitet på grund av oredan och 
oroligheterna och måste förhålla sig till denna. Samtidigt som de upplevde 
oroligheterna var det ändå det normativa som skedde i bostadsområdet.  
 
Tillståndet i Gottsunda var ambivalent, vilket Durkheim (1968) menar att 
förändringar kan leda till störningar i människors omgivning och skapa 
konflikter. I princip upplevde hyresdelen att det var meningslöst att säga till de 
som orsakade oordning, detta eftersom de tidigare har försökt, men hamnat i 
obekväma situationer.  Detta visar att det som skedde i hyresdelen var något 
normalt, vilket kan vara en orsak då de upplevde att det var meningslöst att 
skapa konflikter.  
 
Vad var det som gjorde att de boende i villadelen hade en sammanhållning och 
gemenskap? Varför fanns inte den i hyresdelen? De som bodde i hyresdelen 
uttryckte att alla är människor och det fanns ingen skillnad än att de som bodde i 
villa bara råkade bo på den andra sidan av Gottsunda. Dahlgren (2004) beskriver 
att gemenskap skapas genom vilken grad av emotionell energi en grupp har 
påvisar det känslan av solidaritet och samhörighet. Det som Dahlgren (2004) 
beskriver är mer likt villadelen då de hade ett mer socialt utbyte än de boende i 
hyresdelen.  
 
Dahlgren (2004) menar att med hög grad av emotionell energi kan det gynna 
gemenskapen i en grupp, vilket de eftersträvade i villadelen. Det fanns en 
önskan från hyresdelen om ett socialt utbyte med de boende i hyresdelen. De 
boende i hyresdelen hade ett mindre socialt nätverk i Gottsunda i jämförelse 
med villadelen. En grund i detta kan vara att hyresdelen var splittrad i för många 
och olika grupper och som Dahlgren (2004) menar att det är svårare att skapa 
gemenskap om en grupp är delad, vilket kan leda till att intresset minskar för 
gruppen kan skapa att individer inte känner en stark samhörighet.  
 
Precis som Durkheim (1984) beskriver att det moderna samhället kännetecknas 
mer som en organisk solidaritet och skapar ökning av differentiering, men 
villadelen hör till den mekaniska solidariteten som kräver social kontroll. 
Durkheim (1984) menar att risken att inte ha en gemenskap och inte leva i 
konsensus kan leda till att individer hamnar lätt i utanförskap genom att de 
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saknar känslan av samhörighet, detta kan ses i likhet med vad Durkheim menar 
att känslan av gemenskap saknades i hyresdelen och var en av gränsernas 
innebörder.  
 
Hur de boende i Gottsunda umgicks skiljde sig stort mellan uppdelningarna. I 
villadelen var de aktiva med att rekonstruera deras känsla av gemenskap, vilket 
var genom att umgås via barnen och aktivera sig i gemensamma sociala möten. 
Detta saknades i hyresdelen då de höll sig för sig själva och de flesta uttryckte 
att det sociala utbytet skedde mest inom familjen bakom stängda dörrar och 
påstod att det inte fanns tid för att umgås med andra. Däremot var det inte alls 
svårt att stanna upp och prata med människor de möter på gatan.  
 
Det som Dahlgren (2004) beskriver om hur det sociala utbytet har förändrats i 
det moderna samhället och menar att den handlar om solidaritet som ger 
personlig utveckling, vilket inte kan ses har utvecklats i hyresdelen i samma 
grad som i villadelen. Detta kan också hjälpa att förklara hur de boende i större 
utsträckning valde att umgås utifrån dessa kriterier, och hur de boende kanske 
trodde att det fanns mer gemensamt med de som bodde i samma område samt 
har samma sociala status som en själv.  Om tillfälle gavs i området skulle det 
kunna kopplas nya relationer med människor över gränserna. Durkheims (1984) 
tankar om solidaritet är hur det behöver skapa en balans mellan hjärtat och 
hjärnan för att kunna skapa en stark gemenskap.  

5.2.2 Hitta sin identitet genom tillhörighet 
Gemenskap handlar även om att människor upplever tillhörighet. Det kan vara 
vanligt att i mötet med andra människor berätta var man bor, grunden för detta 
kan vara många. Ett syfte skulle kunna vara att genom den allmänna åsikten 
kring bostadsområden tillskriva en individs tillhörighet och synliggör en viss 
kategori i samhället. Detta kan stärkas med hur Hammarén och Johansson 
(2009) menar att dessa tillhörigheter är något som är konstruerade utifrån klass, 
ekonomi, kulturella och sociala skillnader. Vetskapen om vart människor bor 
kan vara en symbolisk diskurs som påvisar skillnader genom att jag vet vart jag 
tillhör när jag vet vart jag inte tillhör (ibid).  
 
Gränserna som upplevdes i Gottsunda var socialt konstruerat, vilket har 
inneburit olika tillhörigheter skapats som informanterna upplevde och 
identifierade sig med. Denna identifikation förtydligades i intervjuerna och vi 
valde att fråga informanter om de upplevde sig tillhöra Gottsunda. Svaret på 
frågan visade sig inte vara något konstigt att svara på, utan de var säkra på vart 
de tillhörde och vilken del av Gottsunda. Empirin gav en tydlig bild av att 
gränser fanns i bostadsområdet och har även påvisat att det innebar olika 
tillhörigheter, vilket kopplas till klass. Detta blev mer tydligt när en informant 
berättade hur hen identifierar sig med en viss kultur och ekonomisk klass.  
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Hammarén och Johansson (2009)  menar att en individs identitet inte är en unik 
egenskap som hen har skapat själva, utan identitet bekräftar ett kollektiv 
individer anser sig tillhöra och kännetecknas genom likheter med andra i 
gruppen och gör att kollektivet förstärks. Med detta menas att ju fler individer 
ingår i en grupp så stärker det kollektivet och dess identitet skapas, denna 
identitet bär individerna med sig och ger en förklaring till individen vart de 
tillhör och vem de är (ibid).  
 
Tolkningen av empirin var hur dessa uppdelningar blir mer markanta utifrån 
beteende och ekonomi. Ekonomi och arbete sätter standard på livsstil och 
klasstillhörighet. Det fanns också en klassaspekt i fråga om boende, delvis 
frågan om att bo där individen kände en identitetstillhörighet, samt frågan om 
olika livsförutsättningar beroende på vart individen bodde, såsom ekonomiskt 
kapital och rätt och brett socialt nätverk. Bourdieus (Broady, 1990) begrepp 
habitus förklarar hur vissa av informanterna tillskrev sin boendeforms betydelse, 
en form av symboliskt kapital, de vill bo i hus då det bor en viss sorts människor 
där. I den tanken fanns en önskan om tillhörighet och att skapa en tillvaro för 
sina barn som stämmer överens med sitt habitus.  
 
Några från villadelen beskrev att det fanns en klasskillnad mellan områdena i 
fråga om ekonomiskt kapital. Det verkade inte finnas ett behov av att bygga upp 
sitt sociala kapital med de på hyresdelen, beror detta på att det inte fanns något 
kapital att hämta? Det skulle också kunna vara så att de inte såg värdet i att 
bygga upp relationer och på så sätt utvidga sina kapital. De i hyresdelen verkar 
inte heller intresserade av att höja sitt sociala kapital, beror det på att de inte vet 
om de på andra sidan? De flesta valde aktivt bort skolan i Gottsunda till förmån 
för andra skolor, det skulle kunna ses som att det fanns en önskan om att 
socialisera sina barn på rätt sätt, skapa ett habitus hos barnen som genererar 
socialt och symboliskt kapital. När tanken om att det fanns skolor som inte kan 
generera rätt kapital, blir nästa fråga, fanns dessa tankar på övrig tid också? Är 
det så att den andra sidan inte kan erbjuda någonting, var det troligt att den väljs 
bort? 
 
Durkheim (1968) menar att genom konsensus skapas stabilitet, men vad händer 
med de som upplevde sig inte tillhöra en grupp? Hammarén och Johansson 
(2009) beskriver att likheter bland människor kan innebära en risk för att andra 
individer som inte upplever likheten kan hamna i utanförskap. En informant som 
har bott i hyresdelen valde med sin familj att flytta till villasidan och hen 
upplevde inte i lika hög grad av gemenskap eller tillhörighet till sina grannar 
som andra informanter från villadelen. Hen upplevde att det sociala utbytet var 
ganska begränsat och fick anpassa sig till den delen hen bor i. Informanten 
uttryckte att det normalt brukar vara lättare att få kontakt med andra via barnen, 
men upplevde att det fanns ett avståndstagande.  
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Å ena sidan uttryckte en annan informant “Det är en typ av människor som jag 
kan känna mig vid, identifiera mig med”. De visste om sina angivna platser och 
vart de kände sig bekväma att vara. Det är inte en nackdel heller att tillhöra en 
grupp, utan kan vara en fördel som Anthias (2009) menar att det kan bringa 
trygghet då individer upplever sig accepterade. Att tillhöra en grupp handlar inte 
bara om att individen kan identifiera sig med gruppen utan även dela 
värderingar, sociala nätverk och traditioner (ibid). 
 
Uppdelningen mellan villadelen och hyresdelen kan både medföra tillhörighet 
och utanförskap beroende på vart den boende befinner sig i bostadsområdet. 
Denna uppdelning har även skapat benämningar till alla delar i Gottsunda som i 
stor del alla använde i syfte att veta vart de befann sig och var de upplevde sig 
tillhöra. 
 

“vi har sett att vi är “vi” så länge som “de” finns; att dessa 
kategorier bara har betydelse tillsammans och i sin motsättning 
till varandra. Dessutom hör “de” ihop och bildar en grupp bara 
för att de delar samma egenskap: ingen av dem är “en av oss”. 
Båda begreppen får sin mening av den gränslinje de 
upprätthåller. Utan en sådan gräns, utan möjligheten att ställa 
oss själva i motsats till “dem”, skulle vi ha svårt att formulera 
vår identitet.” (Bauman, 2004:53) 

5.2.3 Trygghet och otrygghet  
Centralt för trivsel och synen på sitt område var trygghet. Gränserna som 
upplevdes innebar en fråga om och känsla av otrygghet som begränsade hur de 
boende rörde sig i Gottsunda. Enligt Boverket (2010) kan trygghet beskrivas på 
olika sätt, men i grunden ska ett bostadsområde uttrycka trygghet i upplevelsen 
av lugn, kontroll, välbefinnande, tillit och frihet från hot. 
 
Det fanns en konkret anpassning av hur informanterna rörde sig i 
bostadsområdet utifrån de risker som fanns. Informanterna uppgav att de rörde 
sig under vissa tider i Gipen, vissa av informanterna lät inte sina barn röra sig 
fritt eller cykla på vissa vägar, utan välja den som innebar minst risk. Utifrån de 
förhållanden som fanns handlar individer reflexivt då de var medvetna om 
förhållandena och levde inte som Beck (2000) beskriver i samtiden utan i 
framtiden. Detta kan också ses i förhållande till hur gemenskapen till sina 
grannar byggdes upp. Grannar kunde hjälpa till att skapa trygghet genom 
samverkan och gemensam kontroll av varandras hus, men också tillsyn av barn.  
 
En informant har förberett sitt barn i hur hen ska agera i utsatta situationer. 
Informanterna upplevde många positiva saker av sitt område, men har valt att 
hantera de negativa händelserna genom att riskminimera och på så sätt ha 
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kontroll, vilket visar hur de boende måste planera sina liv för att inte utsättas för 
risker. 
 
Genomgående i den insamlade empirin, framstod önskan om trygghet som 
gemensamt för informanterna. De uttryckte sig inte alltid i de termerna, men det 
fanns hela tiden en anknytning till och en planering för framtiden för att uppnå 
trygghet. Informanterna pratade om lugnet som målet och önskan att uppnå 
trygghet som gällde för dem själva, barnen, grannar och hela Gottsunda. Detta 
lugn försökte de uppnå på olika sätt, som exempelvis att de avskärmade sig från 
det stökiga, se till att sin omgivning var lugn och att de delade en gemensam syn 
på hur det skall vara, placerade sina barn i en skola som levde upp till egna 
värderingarna.  
 
Informanterna hanterade de faror Giddens (1999) menar att människor i den nya 
moderniteten ständigt utsätts för. Villadelen skapade egna system som de har 
tillit för, genom detta förstärks den ontologiska tryggheten, och informanterna 
kunde hantera de risker som fanns och kunde uppstå. Det fanns inte samma 
uppbyggda system på hyresdelen, där sattes tilliten till det lokala bostadsbolaget 
eller så fanns det en släkting eller vän som kunde hjälpa, att till exempel säga åt 
de som spelade för hög musik.  
 
Bauman (2004) menar att det är kamp mellan frihet och trygghet i beskrivandet 
av otrygghet. Informanterna valde andra skolor för att uppnå känslan av 
trygghet, detta för att undslippa den ovisshet som Bauman (2004) beskriver. I 
studien intervjuades tio olika individer med skilda berättelser, det som 
framträdde som gemensamt för dem var synen på livet och framtiden som något 
i rörelse och förändring. 
 
Upplevelsen av att situationen i Gottsunda har försämrats och resulterat i att 
informanterna har en generell oro över framtiden och skapar flera gränser på 
grund av oroligheter i bostadsområdet. Enligt Bauman (2013) behöver individer 
uppleva trygghet för att kunna skapa kollektiv. I och med att informanterna 
upplevde en försämrad förändring i bostadsområdet skapade den försämrade 
situationen instabilitet och det i sin tur har lett till att informanterna kände sig 
otrygga då deras framtid var oviss. Detta tvingade de boende till att de aktivt 
valde att undvika vissa delar av området som hindrat informanterna att röra sig 
fritt när och var de vill i bostadsområdet, vilket i likhet med Boverket (2010) 
som beskriver att otrygghet kan skapa hinder och begränsningar för de boende. 

5.3 Slutsats 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka upplevelser av 
gränsdragning och innebörder av dessa i ett bostadsområde. Detta syfte har vi 
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försökt besvara med hjälp av våra frågeställningar; Vilka gränser upplever 
individerna? Vilken innebörd har gränsdragningarna? 
 
I resultatet kunde vi se att det upplevdes olika gränser. Vi kunde också se att 
gränserna upplevdes olika starkt av de boende på villadelen och hyresdelen. 
Villadelens informanter var de som upplevde gränserna starkast. Informanterna 
upplevde sitt område som uppdelat, där hyresdelen och villadelen var den 
uppdelning som var mest förankrad. Vi hade tanken om att det fanns en gräns 
mellan hyresdelen och villadelen, vilket blev bekräftat och visade sig utifrån 
informanterna vara vägen, gipen, skolan, språk och kulturella skillnader, klass 
och exteriör.  
 
Informanterna från villadelen såg i större utsträckning sin del som en egen del 
och vissa ville skilja på vilken del de tillhör. Upplevelsen av dem på den andra 
delen skiljde sig ifråga om hur medvetna de var om de olika delarna. 
Informanterna i villadelen var väldigt medvetna om hyresdelen, och hade många 
åsikter och tankar om den. Hyresdelen tillskrev inte villadelen så stor betydelse. 
Vi tolkade några svar från informanterna som att de inte alls tänker på 
villadelen, då de sällan rörde sig där, var det som om den inte existerar?! 
 
Gränserna innebar en styrning av val och beteende hos de boende i området. 
Gränserna innebar både gemenskap och utanförskap, identitet och tillhörighet, 
samt trygghet och otrygghet. Gemenskap var viktigare för villadelen och de 
skapade också tillfällen för att bygga relationer till sina grannar. Det fanns en 
önskan att bygga relationer med alla i området, men tiden för detta var 
begränsad. De språkliga skillnaderna sågs som en anledning till att de boende 
inte hade eller kunde skapa gemenskap. Det fanns en rädsla för att missförstås 
och en känsla av att inte tid fanns till att överbrygga detta. Dessa gränser innebar 
också att de på villadelen ofta inte ansåg sig tillhöra samma område som de på 
hyresdelen. Upplevelsen av att det förekom brott och överfall i området 
hindrade och begränsade informanterna av att röra sig fritt och påverkade 
känslan av tryggheten. 
 
Vi kan se att Gottsunda var ett segregerat bostadsområde med tydliga 
uppdelningar. Detta påverkade hur informanterna rörde sig, fostrade sina barn 
och planerade sin framtid.  

5.3 Slutdiskussion  
Månson (2014) beskriver hur samhället kan ses från olika vyer och höjder. Detta 
för att se en helhet i olika fenomen i samhället, vilket även ökar förståelsen för 
de olika fenomenen (ibid), vilket har varit valet i studien. Månson (2014) ger en 
beskrivande bild i båten i parken, om hur man från höga höjder kan se olika 
mönster och strukturer inom samhället, men ju längre ner och desto närmre 
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ögonen kommer samhället blir bilden tydligare av hur dessa mönster och 
strukturer påverkar grupper och individer i samhället. I demokratisk anda finns 
en idé om att alla skall vara delaktiga och fullvärdiga medborgare i samhället. 
Det finns grupper av människor som inte har denna grundläggande rättighet och 
befinner sig i utanförskap. För att dessa människor skall hitta en plats, krävs 
insatser från samhället på olika nivåer. Dessa nivåer kopplar vi till de perspektiv 
Månsson (2014) beskriver.  
 
Hammarén och Johansson (2009) anser att fenomenet utanförskap är högaktuellt 
och växer fram i stora drag i många europeiska länder. En orsak till utanförskap 
är boendesegregationen som har fortsatt växa vilket har skapat grupperingar. De 
beskriver att många forskare har uppmärksammat tillväxten av 
segregationsmönster som kännetecknande för exempelvis klass och kön. 
Etnicitet och bostadsområde blev en komplettering för klass och kön i 
segregationsmönstret, vilket blev ett val av levnadsregel. Det som ytterligare 
stärker segregationen är det starka sambandet mellan boende och skolval. De 
menar att denna förstärkning synliggör segregationen mer genom den ojämlika 
sociala strukturen. I många segregerade områden speglar skolor 
bostadsområdets sociala och etniska struktur (ibid). 	
 
Det som Hammarén och Johansson (2009) beskriver är en träffande summering 
av olika de processer som pågick i Gottsunda. Faktorer som påverkade de 
boende i Gottsunda såsom boendeform, skolor och brist på mötesplatser var 
hinder för integration. Informanterna nämnde enkel integration som väg till att 
mötas och syftade här på enkla och naturliga sätt att umgås och lära känna 
varandra. Skolan kunde vara en sådan plats. Det fria skolvalet och frånvalet av 
den lokala skolan har gjort att ha skolan som möjlighet till integration inte finns 
tillgänglig på samma sätt och istället blir en vattendelare.  
 
Skolvalet var ett starkt exempel på en gräns som får många innebörder, 
utanförskap och olika tillhörigheter blir priset av att uppnå trygghet. Detta gällde 
även fritiden, då vi uppfattade att de flesta av barnen i de olika boendeformerna i 
Gottsunda inte hade fritidsaktiviteter gemensamt med varandra. Den integration 
som informanterna tyckte var viktig att utveckla går förlorad och som vi ser är 
svår att uppnå då gränserna i Gottsunda var så påtagliga och fortsätter att 
rekonstrueras.  
 
Ungdomarnas negativa beteende gav genom media en bild av hela Gottsunda, de 
boende i Gottsunda som själva inte rörde sig i området kunde inte skapa en egen 
och mer nyanserad bild av hur det egentligen ser ut. De negativa händelserna 
som skedde i området blir en generell uppfattning om hur hyresdelen var och 
vad den stod för. Det fanns få exempel på gemenskap mellan de olika delarna, 
vilket innebar att de positiva exemplen från hyresdelen samt relationer mellan 
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vuxna från de olika delarna uteblir. För att inte vara hänvisad till medias bild 
eller agera utifrån riskminimering och oro vore möten mellan dessa människor 
värdefullt. Detta leder till en ökad betydelse av naturliga mötesplatser. 
 
De boende sökte sig till den givna platsen den ansåg sig tillhöra, vilket skapade 
skillnader och likheter genom normer, värderingar och livserfarenheter som fick 
de boende att se livet ur skilda perspektiv. Ottomeyer (1978) menar att 
människan behöver ha förmåga att kunna förstå andra människor och se saker 
utifrån andras perspektiv för att uppnå en förståelse (ibid).  Det blir svårare i vår 
tid då människan är mer individualiserade än vad den tidigare varit. 
Individualiseringen gör att människan är mer upptagen av sitt eget liv, vilket 
göra att integration inte kommer att utföras som solidarisk handling och i 
demokratisk anda, utan för att skapa trygghet och säkra sin egen tillvaro. 
Individens förutsättningar har förändrats fundamentalt, vilket inverkar på hur de 
boende organiserade sig och interagerade. Tyvärr verkar det som om det 
förstärker utanförskap och hindrar den eftersträvansvärda integrationen. 
 
Vi upplevde att alla informanter var uppriktiga i sin önskan att uppnå integration 
och gemenskap, de levde dock förhållandevis olika liv. Vi upplevde att det fanns 
en djupt rotad uppdelning som har funnits i många år. Vad krävs för att 
människor i området skall mötas? Är det önskvärt av de boende? Vi upplevde att 
den integrationen de boende önskade var mer en pseudo-gemenskap som 
Ottomeyer (1978) beskriver, att människan har falska processer i sin gemenskap 
som hon egentligen inte vill ha med att göra. Detta eftersom människan väljer 
att inte ta konflikter, för att skapa sig en lugnare samvaro och ett liv i balans 
(ibid).  
 
Vissa av informanterna från villadelen tyckte att det skulle vara en bra lösning 
att lägga ner Gottsundaskolan1 och flytta eleverna till innerstan. Här kan vi se att 
en konflikt om otryggheten de boende inte löser grundproblemet, utan flyttar 
sina barn vidare till andra skolor. Ottomeyer (1978) beskriver att människan 
undviker konflikter för att vilja leva i harmoni.  Risken finns att detta skapar 
alienation till andra delen av Gottsunda. 
 
I våra resultat kunde vi se att människorna i området levde uppdelat, gränserna 
som upplevdes var verklighet för de boende. Det blev tydligt att den uppdelning 
som fanns i området inte fanns av en slump. Flera informanter påtalade en brist 
på både tid och mötesplatser. Detta pekar på strukturella hinder till att mötas 
som får en verklig effekt för individerna i området. Det finns dock val som kan 
göras exempelvis i val av skola, här gjordes frånval från den lokala skolan till 
andra skolor. Detta var ett aktivt val från föräldrar som motiverades av att man 
inte tycker området var säkert och skolan inte erbjöd adekvat utbildning. Det 
																																																								
1	I	skrivande	stund	planeras	att	flytta	Gottsundaskolans	högstadieklasser	till	en	nybyggd	skola	i	innerstan.			
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fanns också en känsla av att man inte kunde mötas på grund av de språkliga och 
kulturella skillnader som fanns. Detta är sociala hinder som också verkar 
hindrande för de boendes känsla av gemenskap och tro på en övergripande 
samhörighet.  
 
Resultatet av dessa hinder samt avsaknad av ork och vilja att göra den 
uppoffring som krävs, gör att det är svårt att se hur integration skall kunna ske. 
Efter att uppsatsen blivit färdig ser vi att det är en lång väg kvar eller näst intill 
ouppnåeligt att integration kan genomsyra ett helt samhälle under de 
förutsättningar vi kan se i vår studie. Vi tror inte heller att studien är ett enskilt 
fall, utan att detta fenomen finns i stora delar av landet. De gränser och 
uppdelningar som konstruerats behöver ges möjligheten att luckras upp, annars 
kommer de två aldrig att mötas.  

5.5 Fortsatt forskning 
Det saknas forskning kring vad det är och vem det är som ingår i dessa gäng 
som skapar oro. Vi har en önskan om ytterligare forskning kring det dubbelliv, 
som innebär att ungdomar med olika kulturella bakgrunder tenderar att utveckla 
ett förhållningssätt till hemmets normer och ett annat till övriga samhället. Vad 
är det som gör att de hamnar i kläm och gör sämre val och går sämre livsvägar? 
Vilka är orsakerna? Vi hade önskat att det fanns mer forskning kring de barn 
och ungdomar som har olika kulturer och traditioner att förhålla sig till. Som 
kulturen och traditionen de har hemma, vad säger den och hur styr eller pressar 
det barnen i kontra med svenska samhället eller skolan som en egen institution. 
Hur ska dessa barn och ungdomar förhålla sig mellan dessa två olika världars 
normer och värderingar? Vi anser att en sådan forskning skulle underlätta 
vardagslivet för dessa ungdomar som hamnar i kläm.  
 
Det finns fler typer av gemenskaper i området som vi inte har berört i empirin, 
men det är inte kopplat till hur man bor. Det finns en lokal fotbollsförening där 
föräldrar och barn kan mötas, det finns kulturföreningar och gemenskaper inom 
olika etniska grupper. Dessa gemenskaper kan vara föremål för fortsatt 
forskning för att utveckla delaktighet i samhället.  
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Bilaga 1 Missiv 
Hej! 
 
Vi är två sociologistudenter från Linköpings Universitet som under hösten 
skriver vår kandidatuppsats. Syftet med denna uppsats är att undersöka era 
upplevelser av ert bostadsområde. 
 
Vår studie är kvalitativ vilket delvis innebär att vi kommer göra intervjuer, och 
det är där vi behöver er hjälp. Intervjun kommer ta cirka 40 minuter, där vi 
ställer frågor kring din syn på bostadsområdet och hur det är att bo i detta 
bostadsområde. Vi har valt att intervjua vuxna som har barn, då vi tror att ni har 
erfarenhet av stora delar av vad området erbjuder, dels som förälder och boende 
i bostadsområdet. Intervjun kommer att spelas in och utgå från förberedda 
frågor, som kompletteras med följdfrågor. Det inspelade materialet kommer att 
förvaras säkert och otillgängligt för obehöriga. 
 
Vi tillsammans med er bokar tid och plats för intervju. Vi är intresserade av er 
upplevelse, därmed finns inga rätt och fel. Ni kan när som helst välja att avbryta 
ert deltagande i studien. Det material vi får från intervjun används endast i vår 
studie. All information från intervjuerna kommer att samlas in i syfte att föra 
teoretiska resonemang. 
Studien kommer att publiceras och vara tillgänglig för allmänheten. Som 
deltagare i studien är dina personuppgifter konfidentiella och vi använder 
fingerade namn. Detta innebär att era personuppgifter inte kommer att användas 
i studien. Vill du så får du gärna ta del av vår studie när den är klar.   
 
Med vänlig hälsning 
Leila Sarikahya                                         Dan Lundin Anré 
0736 487176                                            0737 027791 
leisa014@student.liu.se                             danlu044@student.liu.se 
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Bilaga 2 Forskningsfrågor/ Intervjufrågor 
 
Bakgrundsinfo/introduktion  

1. Var i Gottsunda bor du? 
Svar: 
 

2. Hur länge har du bott här? 
Svar: 

 
3. Hur kommer det sig att ni bor i Gottsunda?  

Svar: bra, tryggt, fint, måste, tillhörighet, identitet 
Följdfrågor: Levde bostadsområdet till dina förväntningar och på vilket 
sätt i så fall? 

 
4. Kan du berätta om hur ditt bostadsområde ser ut?  

Svar: 
 

5. Hur definierar du ditt område? 
Svar: 

 
6. Vilka umgås du och din familj med i Gottsunda?  

Svar: 
Följdfrågor; Var bor dem? Hur har ni lärt känna varandra? 

 
7. Vart går dina barn i skola? Gottsunda eller annan? 

Svar: 
 

8. Hur har ni valt skola?  
Svar: 

 

9. Är du eller dina barn engagerade i någon förening i Gottsunda? I så fall 
vilken? 
Svar: 
 

10. Trivs du här? Kan du beskriva vad som får dig att trivas här? Finns det 
något som gör att du inte trivs? 
Svar: 
 

11. Känner du dig trygg i ditt bostadsområde?  
Svar: 
Följdfrågor: På vilket sätt? 
 



	 	 	
	

69		

12. Känner du att du kan röra dig fritt Kvällstid/dagtid i Gottsunda? Ja/nej- 
 

13. Hur/vart rör ni er? 
 Svar:  
 

14. Hur talar man om Gottsunda? 
 

15. Upplever du att det finns olika delar i Gottsunda? 
Svar; 
Följdfrågor; Kan du beskriva dem? Upplever du om det finns skillnader i 
de olika delarna? 
Svar; 
 

16. Vad ger ditt bostadsområde för möjligheter (fördelar)/hinder (nackdelar) i 
ditt liv?  
Svar:  

 
17. Har du funderat på att flytta? Här vill vi få fram eventuellt om det finns 

missnöje och om det är något man skulle vilja ändra på. Ja- vart och 
varför? 
Svar: 
Nej - vad är det som får dig att stanna kvar/inte flytta? 
Svar: 
 

18. Finns det något ni har behövt prioritera över ert val av boende?  
Svar:  

 
19. Upplever du att det finns förväntningar på dig från ditt bostadsområde? 

Med denna fråga vill vi se om det finns en social kontroll som styr 
individernas livsstilar, handlingar.  
Svar: 
 

20. Kan du med en mening kort beskriva ditt bostadsområde? 
 
 
	


