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The aim of the study was to compare how young adults experience their identity formation in 

relation to both their own as well as to another residential areas class character. The study had 

a comparative approach and two socioeconomically diverse areas in the Municipality of Växjö 

were studied. The study's empirical work consists of qualitative interviews with young adults 

from the residential areas Araby and Öjaby. The empirical data were analysed with the help of 

Erik H Erikson's theory of identity, Pierre Bourdieu's theory of social class and John L Scotsons 

and Norbert Elias's theory of established and outsiders. The results of the study showed that 

young adults feel that their residential area has a considerable impact regarding to their identity 

formation. The results also showed that an area's reputation has a strong impact on how 

individuals in the area are perceived. All respondents in the study felt that people from the 

socioeconomically privileged area had better life conditions than people from the 

socioeconomically disadvantaged area. These conditions include the school situation as well as 

the labour market. 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt presenterar jag min problemformulering, syftet med examensarbetet 

samt de frågeställningar som analyseras i studien. 

 

1. 1 Problemformulering och syfte 

 

“Om du berättar var du bor, berättar du också vem du är”  

(Ove Sernhede, Agenda 26 maj 2013) 

 

Trots de postmoderna teorier som växt fram och delvis avskrivit klasstillhörighetens betydelse 

för identitetsskapande har forskare de senaste åren återigen intresserat sig för sambandet mellan 

klass och identitet. Karlsson (2005) redogör i sin avhandling för resultaten i Southertons studie 

där intervjupersonerna använder klass som begrepp såväl i den egna identifikationen som i 

klassificeringen av andra. Stier (2013) menar att klasstillhörighet utgör en viktig aspekt i 

individers totalidentitet och att denna identitet färgar såväl vår referensram som vår 

världsåskådning. Dessutom har klass en stark koppling till individers upplevda möjlighet att 

påverka den egna livssituationen.   

 

I Sverige används socioekonomisk indelning som en indikator på klasstillhörighet. Denna 

objektiva klassindelning utgår ifrån faktorer som exempelvis individers sysselsättning, inkomst 

och position i arbetslivet (Karlsson 2005). Utifrån denna objektiva klassindelning har jag till 

detta examensarbete hämtat statistik från Växjö kommun och på så sätt kunnat avgränsa 

studiens fokus till två bostadsområden. Ett socioekonomiskt starkt område med 

medelklassprägel, Öjaby, respektive ett socioekonomiskt svagt område med arbetsklassprägel, 

Araby. Syftet med studien är att jämföra hur unga vuxna upplever sitt identitetsskapande i 

relation till såväl deras eget som till ett annat bostadsområdes klassprägel. Studien har en 

komparativ ansats genom att två socioekonomiskt skilda områden i Växjö kommun studeras.   

 

Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, dess konsekvenser och lösningar. 

Biterman (2010) menar att ekonomisk ojämlikhet är en viktig faktor i alla teoretiska 

förklaringsmodeller till varför boendesegregation uppstår.  Att socioekonomiskt utsatta grupper 

i samhället- fattiga, arbetslösa eller sjukskrivna- samlas i vissa bostadsområden med 

nytillkomna invandrare är enligt författaren den mest uppmärksammade konsekvensen av 
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boendesegregation på strukturell nivå. Den sneda resursfördelningen mellan områden leder till 

en ojämn belastning på socialkontor, sjukvård och annan offentlig service. Situationen av 

obalans kan även leda till bristande förståelse och lägre tolerans mellan människor i området. 

Även integrationsprocessen för invandrare försvåras och språkinlärningen halkar därmed efter 

som en följd av boendesegregation (Biterman 2010).  

 

Stier (2003) menar att platser och områden har en stark koppling till människors identitet. Ett 

område har alltid fysiska gränser men kan också präglas starkt av inneslutande och uteslutande 

socialpsykologiska gränser. Dessa gränser upprätthålls av attityder, stereotyper och fördomar 

från invånare och omgivning och bidrar till specifika föreställningar om människorna som bor 

i området. Lilja (1999) menar även hon att människors identitetsskapande påverkas av platsen 

vi bor på och via den omgivande miljön kan vi människor därmed nå förståelse om oss själva 

samt vår situation. De känslor vi känner kring vårt område menar Lilja (1999) beror på både 

våra egna upplevelser samt omvärldens uppfattning av området. Eftersom identitetsskapandet 

sker utifrån platsen vi bor på påverkar anspelningarna på området även tankarna hos individen 

samt dennes självkänsla och självuppfattning (Lilja 1999).   

                                                   

Genom att använda mig utav en kvalitativ metod i form av intervjuer kan jag få fram hur 

bostadsområdena Araby och Öjabys skilda klassprägel påverkar de unga vuxna i deras 

identitetsskapande. De teoretiska perspektiv och begrepp som kommer att utgöra en grund i 

min studie är Erik H Eriksons teori om identitet, Norbert Elias och John L Scotsons teori om 

“Etablerade och Outsiders” samt Pierre Bourdieus teori om klass och social tillhörighet. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Hur beskriver unga vuxna sitt identitetsskapande i relation till såväl deras eget som till 

ett annat bostadsområdes klassprägel? 

2. Hur kan deras identitetsskapande förstås utifrån teorier om klass, identitet och 

“Etablerade och Outsiders”  
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2. Om stadsdelarna 

2.1 Araby 

Stadsdelen Araby ligger cirka två kilometer nordost om Växjö centrum och har en 

befolkningsmängd på 6477 invånare. Samtliga lägenheter i området är hyresrätter. Stadsdelen 

Araby växte fram under de tidiga miljonprogramsåren mellan 1963-1971. 

Befolkningstillväxten i Växjö var under denna tid kraftig och i kombination med de ökade krav 

som ställdes på bostäders standard byggdes Araby. Trots projektets omfattning gick 

byggnationen snabbt tack vare effektivisering i arbetet. Sedan färdigställandet i början av 1970-

talet har förutom viss kompletteringsbebyggelse och upprustning ganska lite förändrats i 

stadsdelens uppbyggnad. I Araby ligger Centrumskolan med skolklasser upp till årskurs sex 

(Växjö kommun 2015).  

 

2.2 Öjaby 

Stadsdelen Öjaby ligger cirka en mil från Växjö centrum och är till befolkningsmängden 

betydligt mindre än Araby med sina 2196 invånare. Största delen av bostäderna i Öjaby består 

av villor. I stadsdelen finns Öjaby skola med skolklasser upp till årskurs sex. Stadsdelen ligger 

kant i kant med Helgasjön vilket gör att många av bostäderna är sjötomter (Växjö kommun 

2015).   

 

2.3 Socioekonomiska skillnader i siffror 

Nedanstående är statistikuppgifter från år 2013 förmedlade av Växjö kommun. Statistiken över 

medelinkomst och utbildning baseras på invånarna i åldersintervallet 18 till 64 år. 

Aktivitetsstatistiken avser befolkningen mellan 16 till 64 år. För fullständig statistisk 

sammanställning se bilaga 9.1. 

 

 I Araby får 13,5 procent av invånarna ekonomiskt bistånd. Motsvarande siffra i Öjaby är mindre än 0,2 

procent.  

 I Öjaby är 1,5 procent arbetslösa eller går på någon form av arbetsmarknadspolitiskt program. I Araby 

är motsvarande siffra 10 %. 

 Andelen förtidspensionerade i Araby är 7,6 procent och i Öjaby 1,7 procent.  

 1,2 procent av invånarna i Araby får sjukpenning. I Öjaby är det färre än tre personer som får denna typ 

av ersättning.  

 Antalet förvärvsarbetande i Araby är 47 procent, i Öjaby är 85 procent av invånarna förvärvsarbetande. 
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 Medelinkomsten är 367917 kronor per år i Öjaby och 151665 kronor per år i Araby. Medianinkomsten 

för hela Växjö kommun låg år 2013 på 250937 kronor per år.  

 Angående utbildningsnivå så har 8 procent i Öjaby grundskola som högsta avslutade utbildning. I 

Araby är motsvarande siffra 37 procent. Den gymnasiala nivån som högst avslutade utbildning är lika i 

områdena med 41 procent i Araby och 42 procent i Öjaby. Antalet invånare som har eftergymnasial 

utbildning eller forskarutbildning som högsta avslutade nivå är 23 procent i Araby och 46 procent i 

Öjaby.  

 

3. Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt redogör jag för det aktuella forskningsläget inom mitt valda ämne. Avsnittet 

är tematiserat i olika huvudrubriker och här presenteras tidigare avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar samt deras resultat. Jag inleder med att redogöra för forskning om ekonomisk 

segregation och dess effekter. Därefter följer ett avsnitt om forskning på områdens 

socioekonomiska miljö och kopplingen till identitet. Avslutningsvis lyfter jag fram studier som 

gjorts om den ambition, den anda och de strategier som individer utvecklar till följd av platsen 

de bor på.  

 
3.1 Ekonomisk segregation och dess effekter 

Österberg (2013) undersöker i sin studie grannskapets variationer och effekter hos individer 

bosatta i områden i Malmö, Stockholm och Göteborg. Författaren presenterar den ekonomiska 

segregation som förekommit mellan de berörda områdena i studien. Över tid hade bland annat 

inkomsterna i de socioekonomiskt starka områdena ökat kraftigt, medan motsvarande siffror i 

de socioekonomiskt svaga områdena visade på en betydligt lägre utveckling. Österberg (2013) 

menar att om den ekonomiska segregationen fortsätter att växa kan långsiktiga konsekvenser 

drabba människorna i de mest utsatta stadsdelarna. Detta kan ta sig uttryck på individnivå då 

människor upplever att deras möjligheter har blivit begränsade av samhället när de inte kan 

erbjudas lika möjligheter oberoende av ursprungsland, klass, inkomst eller grannskap. Om 

människor i utsatta stadsdelar uppfattar att deras möjligheter har blivit begränsade är det även 

troligt att de kommer att sänka sina förväntningar och förlora sin motivation. En sådan 

uppfattning kan också öka risken för social oro. Österberg (2013) menar därför att de ökande 

skillnaderna mellan stadsdelarna i Sverige är ett varningstecken att ta på fullaste allvar. Jag vill 

i min studie undersöka om Österbergs resultat om stadsdelars inverkan på människors 

förväntningar och motivation kan jämföras med mina intervjupersoners uppfattningar om att ha 

växt upp i socioekonomiskt skilda bostadsområden. 
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Resultatet av Österbergs studie visade även på ökande skillnader över tid gällande betyg och 

ungdomsarbetslöshet i relation till vilket område en invånare var bosatt i. Dessa växande 

stadsdelsskillnader menar författaren pekar på förekomsten av ojämlika möjligheter utifrån 

platsen vi bor på. Dessa grannskapseffekter menar dock Lilja och Pemer (2010) inte enbart 

påverkar platser med en geografisk socioekonomiskt svag koncentration. Effekterna antas även 

verka åt det motsatta hållet- ett socioekonomiskt starkt område har alltså med det antagandet 

gynnsamma effekter på människors livschanser gällande arbete, utbildning och politisk 

aktivitet. Lilja och Pemer (2010) förklarar vidare att ett bostadsområdes sociala karaktär och 

utvecklingspotential påverkas starkt av andelen resursstarka respektive resurssvaga invånare i 

bostadsområdet. I ett område med stor andel resursstarka, personer som innehar hög inkomst 

och utbildning, beskrivs invånarna ha en högre samhällskompetens och därmed bättre 

möjligheter att se till sina behov. Detta sammanfattar författarna med att i socioekonomiskt 

starka områden fungerar de resursstarka hushållen därmed som en stabiliserande faktor för hela 

området (Lilja & Pemer 2010). Ovan nämnda studie har en stark koppling till mitt eget arbete 

då författarna tar upp effekter av att individer har sin anknytning till så väl ett socioekonomisk 

starkt som ett socioekonomiskt svagt område. Min studie har en komparativ ansats vilket gör 

att forskning som riktar sig åt två ytterligheter av klassprägel gynnar analysen av min empiri. 

Detta eftersom jag kan relatera och jämföra resultaten i min egen studie med tidigare 

forsknings.   

 

3.2 Socioekonomisk miljö och identitetsskapande 

Bauder (2001) har i sin studie fokus på två områden: Lanier och Palm Heights i San Antonio, 

Texas. Bostadsområdena är båda socioekonomiskt svaga men skiljer sig i vad utomstående har 

för uppfattningar om områdena och invånarna som bor där. Utifrån sin studie kunde Bauder 

(2001) få fram att ungdomarna från Lanier, bostadsområdet som hade ett sämre rykte, upplevde 

sig ha en press att följa de förutstakade vägarna angående yrkesval och ambitioner som, utifrån 

området de bodde i, förväntades av dem. Studien visade även att det, från utomstående som inte 

var bosatta i Lanier, fanns fördomar om en slags identitet hos ungdomarna i området som 

grundade sig i kulturella attribut såsom klädesval, accenter och uppförandekoder. Detta var 

fördomar som de boende i området önskade att inte associeras med. Min egen studie berör två 

socioekonomiskt skilda områden men jag söker också, likt Bauder, att ta reda på de 

uppfattningar och fördomar som de unga vuxna upplever finns kring Araby och Öjaby, samt 

hur dessa har en inverkan på de unga vuxnas identitetsskapande. Människors självbild menar 

Ristilammi (1999) bestäms av var de bor och därför blir fördomar som dessa i princip omöjliga 
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att stå emot. I Bauders studie uppgav intervjupersonerna från Lanier att de bär med sig den 

stämpel som följer av deras bostadsområde. När de tar till sig dessa externa representationer 

och de stereotypa bilderna blir dessa sakta till sanningar för ungdomarna och därmed leder 

fördomarna till självuppfyllande profetior. Bauder (2001) menar även att individer som bor 

utanför eller i anslutning till ett område med dåligt rykte, istället för att se nyanser och 

variationer i ett bostadsområde, ålägger de negativa bilderna på hela grannskapet. Detta leder i 

sin tur till fördomar som uppvisar effekter i bland annat unga individers arbetssökande. Vidare 

i sin studie visar Bauder (2001) att arbetsidentiteten påverkas starkt beroende på vilket område 

en individ har sin utgångspunkt i. Begreppet arbetsidentitet avser i Bauders studie inte bara de 

yrkesambitioner unga människor har utan syftar även till uppfattningen av vad som utgör 

önskvärd, tillräcklig samt otillräcklig sysselsättning. Ristilammi (1999) förklarar att externa 

fördomar och förutfattade meningar om personer i ett område kan likställas med ett hot. Utifrån 

detta hot tvingas invånarna att ta ställning till vilken identitet de har- vilka de är. Detta bidrar 

till att invånare i beryktade områden ställer sig frågor som: Vem är jag och vem är jag i 

förhållande till andra? Formandet av en identitet är enligt Ristilammi (1999) därmed inte enbart 

något positivt och eftersträvansvärt, utan kan även bidra till att den positiva självbilden 

reduceras eller låses helt.  

 

Området Palm Heights i Bauders studie var däremot inte färgat av en stark stämpel utan ansågs 

av omgivningen vara ett “fattigt men ärligt område”. Här uppfattades inte området som något 

som stigmatiserade ungdomarna och därmed påverkades inte deras arbetsmöjligheter negativt. 

Istället fick ungdomarna i Palm Heights en fördel i sitt arbetssökande då attityden gentemot 

dem påverkades av omgivningens uppfattning av området som “ärligt och bra”. I analysen av 

min empiri kan jag använda mig utav Bauders studie som också den har en komparativ ansats. 

Mitt resultat kan jag sedan jämföra och analysera med de slutsatser som Bauder kommit fram 

till i sin studie. Även klimatet i Rosengård förklaras av Ristilammi (1999) som rakt och ärligt, 

här är inte “social föreställning” lika vanligt som i resten av Malmö. Denna beskrivning av 

människorna i Rosengård kommer såväl från invånarna själva som ifrån sociala aktörer på 

området. Bauder (2001) menar avslutningsvis att stämpling av ett område, samt fördomar kring 

individerna boende i det, är en effekt av såväl extern som intern påverkan. 
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3.3 Ambition, anda och strategier 

Kintrea, St Clair och Houston (2014) har gjort en jämförande studie med ungdomar i fokus. I 

studien intervjuas ungdomar boende i Glasgow, London och Nottingham. Författarna vill i sin 

studie förstå förhållandet mellan ungas ambitioner och platsen de har växt upp på. Resultatet 

av studien visar att ungdomarna som lever i stigmatiserade områden varken införlivar negativa 

eller förutbestämda bilder av sina chanser i livet utifrån sitt bostadsområde. Ambitionerna hos 

ungdomarna var istället huvudsakligen positiva och mer än 85 procent av ungdomarna ansåg 

att deras hemområde var en “bra” eller “mycket bra” plats. Trots att studien utgick ifrån 

områden med en missgynnad status så upplevde ändå merparten av ungdomarna att “vuxna i 

deras område mår bra”. En ännu större andel i London och Nottingham var dessutom av 

uppfattningen att "unga människor i mitt område räknar med att göra bra ifrån sig i livet". Som 

en stor del av den tidigare forskning jag stött på i mitt sökande så utgår även Kintrea et als 

(2014) studie ifrån stigmatiserade och missgynnade områden. Detta har jag uppmärksammat 

som en lucka i forskningsläget vilket bidragit till valet att i min egen studie jämföra 

identitetsskapande i två bostadsområden med olika klassprägel. På så sätt kan jag bidra med ett 

nytt fokus i ett i övrigt uppmärksammat ämne.  

 

Även Ristilammi (1999) beskriver i sin avhandling den anda som bildas hos de sociala aktörerna 

samt invånarna i Rosengård. Denna anda visar på sammanhållning, vilja att förändra samt en 

önskan om att framstå som ett gott ansikte utåt- allt för att minimera fördomarna om området. 

Den positiva delen av identitetsskapandet lyfts fram i att invånarna kan uttrycka sin kultur på 

ett avslappnat sätt och att den starka sammanhållningen bidrar till god stämning. Jag avser i 

min studie att använda mig av Ristilammis resultat för att jämföra dessa med mina 

respondenters uppfattningar om hur det är att växa upp i Öjaby eller Araby.  

 

Kintrea et al (2014) visar vidare i sin studie de betydande resultat som utmanar de påståenden 

om att missgynnade områden skulle ha en frätande effekt på ambitioner och bidra till en låg 

prestation hos invånarna. I motsats till detta verkar istället många ungdomar i denna studie, via 

sina strategier kring ambitioner och framtidstankar, ha utvecklat starka "eftersträvansvärda 

identiteter". De placeras därmed både av sig själva och av andra i en position på väg bort från 

sin klasstillhörighet. En annan strategi som Ristilammi (1999) lyfter fram är att som invånare i 

ett stigmatiserat område mentalt skilja på plats och person- detta för att undkomma de fördomar 

som ett område är laddat med Ytterligare strategier kan gå ut på att neutralisera området eller 
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helt enkelt försvara det. Ristilammi skildrar hos invånarna i Rosengård en stark vilja att försvara 

och förklara bilden av sitt område. 

 

4. Metod  

I följande kapitel redogör jag för hur jag genomfört min studie. Jag börjar med att presentera 

hermeneutik som den vetenskapsteoretiska ansatsen i uppsatsen.  Därefter följer ett avsnitt om 

innebörden av komparativ metod och dess relevans för min studie samt en genomgång av 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag skriver sedan om vilket urval som studien 

innefattar samt vilken urvalsmetod jag tillämpat. Efter det kommer ett stycke om hur 

genomförandet av intervjuerna gått till. Samtliga intervjupersoner introduceras därefter genom 

en kort presentation. Avslutningsvis i detta kapitel följer en diskussion om etiska överväganden 

samt en metoddiskussion.   

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Hermeneutik syftar till att redogöra för vad förståelse av det mänskliga livet är. Min uppsats 

har en hermeneutisk utgångspunkt eftersom jag, genom kvalitativa intervjuer, kommer att söka 

förståelse kring hur unga vuxna beskriver sitt identitetsskapande- det vill säga hur de själva 

tolkar sin värld. Thomassen (2007) menar att konsten att leva sig in i en annan persons själ och 

tankar är en stor del av att “förstå” någonting. Hermeneutiken grundar sig i att livet uttrycks 

genom synliga kulturyttringar och när vi människor tolkar dessa kan vi nå en förståelse av andra 

personers upplevelser (Thomassen 2007). 

 

I mitt uppsatsarbete har jag valt att intervjua unga vuxna om deras identitetsskapande. Mina 

frågeställningar i studien syftar till att få fram hur de unga vuxna själva beskriver sitt 

identitetsskapande. Därmed söker jag inte generella svar på mina frågor, istället har jag valt att 

tolka och analysera varje enskild individs utsaga för att få förståelse för hur de tolkar sin värld. 

Genom min egen förförståelse och studiens utvalda teorier kan jag sedan analysera och tolka 

mitt insamlade material som består av intervjupersonernas egna upplevelser (Sjöström 1994). 

 

4.2 Komparativ metod 

Komparativa metoder är starkt förankrade främst inom politik och statsvetenskap. Däremot kan 

komparativa studier även utveckla och pröva teorier om samhället. Genom jämförelse av olika 

länder eller områden ges möjligheter att studera samhällets likheter och skillnader. Grunden i 
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en studie med komparativ ansats är att få förståelse för ett fenomen, dess uppbyggnad, orsak 

och betydelse. Utifrån en sådan grund preciseras sedan ett syfte för specifika studier (Denk 

2002).  

 

Komparativa studier kan delas in i två kategorier- beskrivande och förklarande. Den första 

kategorin syftar till att beskriva ett fenomen medan den andra kategorin, förutom att beskriva, 

även syftar till att förklara varför en situation ser ut som den gör. För att förklara ställs frågor 

om varför och hur. Först beskrivs alltså en situation och därefter tillämpas olika teorier för att 

undersöka orsakerna (Denk 2002). Min studies fokus ligger på två områden, Araby och Öjaby, 

där identitetsskapandet i dessa områden är den faktor jag vill jämföra. I det första ledet avser 

jag att låta intervjupersonerna beskriva sitt identitetsskapande. Genom att ställa mina 

intervjupersoners berättelser mot teoretiska utgångpunkter är därefter syftet att analysera och 

jämföra deras utsagor för att undersöka hur bostadsområdens skilda klassprägel påverkar 

identitetsskapandet hos de unga vuxna.  

 

4.3 Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 

Uppsatsens datainsamlingsmetod består av kvalitativa intervjuer av unga vuxna i Araby och 

Öjaby. Jag har valt intervjuer som insamlingsmetod då mitt valda uppsatsämne lägger fokus på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt kring sitt identitetsskapande. Bryman (2008) 

menar att kvalitativa intervjuer, till skillnad från kvantitativa metoder, tillåter intervjupersonen 

att lyfta fram det som den anser är viktigt och relevant. Detta leder till att intervjun i sig kan bli 

mer flexibel och att jag har kunnat anpassa mitt uppsatsarbete samt mina frågor efter hur 

respondenten svarar.  

 

Jag har i mitt examensarbete använt mig utav semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

jag har skapat en specifik intervjuguide (se bilaga 9.2) med tematiserade frågor utifrån mina 

frågeställningar och ämnet identitetsskapande (jfr Bryman 2008). I mina intervjuer har jag 

eftersträvat en tydlig struktur men samtidigt haft en vilja att ge utrymme åt det som 

intervjupersonerna själva tycker är relevant. Valet att inte använda mig utav ostrukturerade 

intervjuer grundar sig i att detta skulle orsaka alltför stora utsvävningar från mitt tema och 

uppsatsens kärna. Då jag dessutom har intervjuat respondenter i två olika bostadsområden anser 

jag att det varit speciellt viktigt att ha en struktur på intervjuerna så att analysen av materialet 

underlättats då empirin inte pekat åt vitt skilda håll (Bryman 2008). 
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4.4 Urval och urvalsmetod 

Mitt uppsatsarbete grundar sig i tre beslut angående urval. I det första avvägandet, gällande 

vilket geografiskt område jag skulle studera, föll mitt val på Växjö kommun. I kommunen finns 

bostadsområden med olika klassprägel vilket är en förutsättning för att kunna fullfölja studiens 

syfte. Nästa beslut angående urval berörde vilka bostadsområden inom Växjö kommun som jag 

skulle studera och jämföra. Då tidigare forskning i stor utsträckning enbart berör förorter och 

kriminellt belastade områden ville jag ta ett nytt grepp på min studie, Detta genom att utgå ifrån 

en komparativ ansats och studera ett svagt respektive ett starkt socioekonomiskt bostadsområde 

med olika klassprägel inom kommunen. För att avgöra vilka områden som är inom ramen för 

detta tog jag kontakt med en statistiker på Växjö kommun. Ifrån denna kontakt fick jag statistik 

över medelinkomst, aktivitet, utbildningsnivå och ekonomiskt bistånd för samtliga 

bostadsområden i Växjö (se bilaga 9.1). Jag efterfrågade den senaste statistiken och fick 

material från år 2013 på populationen 16 till 64 år. Jag anser att statistik från år 2013 är 

representativ nog utifrån mitt uppsatsarbetes syfte och frågeställningar. Efter granskning av 

statistiken kunde jag sedan välja ut ett socioekonomiskt starkt samt ett socioekonomiskt svagt 

område i Växjö: Öjaby och Araby. Det sista urvalet gällde respondenter till studien. Då jag valt 

att inrikta studien på unga vuxna så begränsade jag mitt åldersintervall till åldrarna 20 till 30 

år. Den andra premissen var att intervjupersonerna skulle vara uppväxta i Araby eller Öjaby. 

Min avsikt var att finna intervjupersoner som fortfarande är bosatta i området eller utflyttade 

som tillbringat en betydande del av sin uppväxt i området. Då min studie undersöker 

identitetsskapande, vilket sker över tid och inte inom en snäv tidsram, krävdes att 

intervjupersonerna hade tydliga minnen och starka förankringar till bostadsområdet.  

 

Via min Facebooksida, där har jag ett stort kontaktnät och på så sätt kan nå ut till en stor 

målgrupp, efterlyste jag intervjupersoner till min studie. Jag skrev i inlägget en kort 

sammanfattning av min studie och vilka krav jag hade på de intervjupersoner jag eftersökte. 

Därefter fick jag kontakt med två personer från Öjaby och en person från Araby. Dessa visste i 

sina tur ytterligare personer som de trodde ville delta i studien. Mitt urval bestod i första hand 

av ett strategiskt urval som sedan mynnade ut i ett snöbollsurval (Zetterqvist och Ahrne 

2011).  Utifrån de föreslagna personerna valde jag sedan ut tre unga vuxna i Araby samt tre 

unga vuxna i Öjaby. I detta sista urval utgick jag ifrån att båda bostadsområdena skulle 

representeras av kvinnliga och manliga respondenter.  
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4.5 Genomförande 

Då jag fått kontakt med alla mina intervjupersoner skickade jag ut mitt informationsbrev (se 

bilaga 9.3) via separata chattar. Inför intervjuerna lät jag respondenterna själva välja plats och 

tid för intervjun. Tre av intervjuerna utfördes i ett studierum på Linnéuniversitetet och tre av 

intervjuerna, enligt respondenternas önskemål, på privat plats. Inför varje samtal lät jag 

intervjupersonen skriva på samtycke för intervju (se bilaga 9.4). Innan vi påbörjade intervjun 

berättade jag mer om varför jag spelade in samtalet och gick igenom de olika kategorier av 

frågor som jag skulle ställa (se bilaga 9.2). Jag förklarade även att personen när som helst kunde 

avbryta eller pausa intervjun. Direkt efter avslutat samtal frågade jag varje intervjuperson om 

de tyckt att någon fråga varit obekväm eller jobbig att svara på. Jag gav även tid till åsikter och 

reflektioner kring samtalet innan vi skildes åt.  

 

4.6 Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer en kort presentation av personerna som deltagit i studien. Jag har valt att ge 

personerna fingerade namn dels för att försäkra dem anonymitet men även för att ge texten mer 

liv och undvika upprepningar så som “intervjupersonen” eller “respondenten”. Då studien 

behandlar sex personers röster upplever jag dessutom att texten blir tydligare och mer läsvänlig 

när jag väljer att ge namn till personerna.  

 

David 

David är 22 år gammal och har bott i Öjaby under hela sin uppväxt tillsammans med föräldrar 

och ett syskon. För två år sedan flyttade David från Öjaby och han studerar nu på ett universitet 

i Sverige.    

 

Sandra 

Sandra är även hon 22 år gammal och studerar på ett universitet i Sverige. Sandra flyttade 

tillsammans med sin familj till Öjaby när hon var tre år gammal och bodde där fram tills att hon 

var nitton år.  

 

Mira 

Mira är 21 år gammal och bosatt i Araby. Hon har bott i stadsdelen sedan nioårsåldern, 

dessförinnan bodde Mira på en annan ort i Sverige. Just nu lönearbetar Mira och i framtiden vill 

hon studera vidare.  
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Ahmed 

Ahmed är 26 år gammal och har bott i Araby i snart tjugo år. Han är uppvuxen med föräldrar och 

sex syskon. Ahmed lönearbetar.  

 

Emma 

Emma är en kvinna på 22 år. Hon är uppväxt i Öjaby tillsammans med sin syster och sina 

föräldrar. Emma studerar på ett universitet i Sverige och är inte längre bosatt i Öjaby.   

 

Edin 

Edin är 25 år gammal och har bott i Araby under hela sin uppväxt. Denna delade han med sina 

föräldrar och åtta hel- och halvsyskon. Edin lönearbetar. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Enligt Hermerén (2011) skall forskning som innehåller känsliga personuppgifter etikprövas. 

Min studie faller inte inom ramen för forskning, men inte desto mindre är det viktigt att jag 

överväger nyttan av studien kontra skadan den kan göra. Syftet med studien är att jämföra hur 

unga vuxna upplever sitt identitetsskapande i relation till såväl deras eget som till ett annat 

bostadsområdes klassprägel. Ansatsen med uppsatsen syftar således inte till att undersöka några 

av de känsliga personuppgifter som lagen innefattar, men då identitetsskapande berör 

människors bakgrund, historia och känsloliv kunde jag inte helt utesluta att några av dessa 

uppgifter skulle framkomma under intervjutillfällena. Min avsikt var att, om uppgifter av den 

känsliga kategorin framgick, hantera dessa på ett reflexivt sätt. Dessa skulle således varken 

skrivas fram eller röjas. Min intervjuguide har dessutom utformats på ett sådant sätt att studiens 

frågeställningar och syfte kan besvaras utan att någon typ av känslig personuppgift röjs. Efter 

utförd intervju har intervjupersonerna blivit erbjudna att ta del av det transkriberade materialet 

för godkännande.    

 

För att eliminera risken att mina intervjupersoner på något sätt skulle påverkas psykiskt av min 

studie har jag i mitt uppsatsarbete tagit hänsyn till en rad krav som forskningsetiska rådet ställt 

upp gällande etiska aspekter och som presenteras utifrån Hermerén (2011) och Jacobsson, 

Meeuwisse, Kristiansen och Harryssons (2015) texter: Jag har i min uppsats tillämpat 

informations- och samtyckeskraven på så sätt att ett informerat samtycke har inhämtas från 

samtliga av mina intervjupersoner (se bilaga 9.4). Detta innebär även att personerna genom ett 

informationsbrev (se bilaga 9.3) har informerats om frivilligheten att delta i intervjuerna- samt 

möjligheten att när som helst dra sig ur studien. I informationsbrevet har jag även, i enlighet 
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med Jacobsson et al. (2015), informerat om mitt syfte med uppsatsen samt var och hur resultaten 

kommer att publiceras. Genom att försäkra mina intervjupersoner om största möjliga 

anonymitet har jag även tillämpat konfidentialitetskravet. Informationen som inhämtats i 

uppsatsarbetet har bevarats på min privata, lösenordskyddade dator. Inspelningar av intervjuer 

har transkriberats och därefter har ljudfilerna raderats. Jag kommer inte att lämna ut eller 

använda mig utav uppgifterna i uppsatsen till andra undersökningar eller i andra sammanhang 

än i detta examensarbete (Jacobsson et al 2015 & Hermerén 2011). 

 

4.8 Metoddiskussion 

Intervjuer som insamlingsmetod för min empiri innebär att jag kunnat få en återspegling av 

intervjupersonernas språkbruk, emotioner och normer (Zetterqvist och Ahrne 2011). Jag som 

intervjuande student kan dock aldrig ta för givet att intervjupersonerna, även om deras avsikter 

varit ärliga, gett mig den ”rätta versionen” eller att deras svar haft bäring på deras handlingar. 

Detta är dock en risk i alla möten med människor då vi är tänkande varelser med egna syften 

och handlingar. Zetterqvist och Ahrne (2011) menar även att en svaghet med intervjuer som 

insamlingsmetod är att de är ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle. 

Därmed kan det som sägs ha andra syften än vad jag som leder intervjun har tänkt mig eller 

förstått. För att, i så stor utsträckning som möjligt, undvika att missförstånd eller chanser till 

feltolkningar skulle uppkomma vid mina intervjutillfällen har jag arbetat fram en väl utformad 

intervjumall och gett intervjupersonerna utrymme för frågor om oklarheter eller 

tolkningsproblem har uppstått.  

 

Då jag tillämpat ett snöbollsurval i min studie, det vill säga att jag har låtit intervjupersoner 

välja ytterligare respondenter, är det viktigt att jag är medveten om att dessa personer kan ha 

vissa gemensamma erfarenheter eller attityder. Risken med ett sådant utfall kan visa sig i att 

materialet inte blir tillräckligt allsidigt. Efter att ha transkriberat materialet i mina intervjuer är 

dock min uppfattning att materialet är tillräckligt mångsidigt och varierande samt att 

frågeställningarna i studien kan besvaras utifrån de intervjuer som genomförts (Zetterqvist och 

Ahrne 2011). Att personer med vissa egenskaper eller attribut kan ha valts ut är också en fråga 

jag ställt mig angående mitt urval. Detta kan såklart vara fallet men då syftet med studien är att 

undersöka identitetsskapande, som utgår ifrån varje enskild individ, så anser jag inte att det har 

varit betydande om intervjupersonerna ifråga har haft en relation till varandra. Att notera 

angående urvalet av intervjupersonerna från Araby är även att samtliga lönearbetar. Detta, i 

relation till tidigare redovisad statistik som visar att cirka hälften av invånarna i Araby har ett 



 

14 

 

förvärvsarbete, kan visa på en positiv snedvridning i urvalet. Med tanke på studiens omfattning 

och urvalets storlek är risker som denna dock svår att komma ifrån.   

 

5. Teoretiska utgångspunkter   
 

Nedan följer en introduktion till de teoretiska utgångspunkter som jag valt i min studie. Jag 

börjar i detta kapitel med att presentera identitetsbegreppet utifrån ett teoretiskt perspektiv med 

hjälp av Erik H Eriksons definition av identitet. Efter det introduceras läsaren i Pierre Bourdieus 

klassteori innefattande begreppen fält, kapital och habitus. Därefter kommer en presentation av 

Norbert Elias och John L. Scotsons teori om “Etablerade och Outsiders”. Jag har även för avsikt 

att i följande avsnitt redogöra för de teoretiska utgångspunkternas relevans för min studie.   

 

5.1 Identitet 

Erik Homburger Erikson är ett av de största namnen inom identitetsforskning. Att vara en och 

samma person genom hela livet är enligt Erikson en av de mest centrala identitetsegenskaperna 

hos människan. Detta innebär att trots att en individs levnadsomständigheter eller relationer 

förändras så finns en stabil identitet kvar. Med andra ord så betyder detta att oavsett vilken 

omgivning eller roll en person befinner sig i så återfinns en känsla av kontinuitet i livet. Detta 

hindrar dock inte identiteten från att, i en rad olika faser, formas och utvecklas under hela livet. 

(Frisén och Hwang 2006).  

 

Identitet utvecklas enligt Erikson (1969) i skärningspunkten mellan det individuella och 

samhället. Processen äger alltså rum i såväl en persons innersta som i centrum av dennes grupps 

kultur. För att försöka formulera det minst sagt komplexa begreppet så menade Erikson att 

identitetsbildning är en process där jag som individ bedömer mig själv utifrån hur jag uppfattar 

att andra bedömer mig. Andra bedömer mig i sin tur i jämförelse med sig själva och sin specifika 

referensram. Jag bedömer sedan, i en process i motsatt riktning, hur andra bedömer mig utifrån 

mina egna referensramar och vilka typer som blivit relevanta för mig. Denna process är, 

lyckligtvis, för det mesta omedveten men kan i situationer då inre förutsättningar och yttre 

omständigheter krockar leda till ett smärtsamt “identitetsmedvetande” (Erikson 1969). Erikson 

menade att identitet är en subjektiv upplevelse av vad som gör att “jag är jag”. Människans 

sociala, psykologiska och biologiska egenskaper styr i sin tur upplevelsen av subjektivitet. 

Kortfattat beskrivs de biologiska egenskaperna som kön, utseende och kroppsuppfattning. De 

psykologiska egenskaperna ligger i vårt känsloliv, våra intressen, behov och 
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försvarsmekanismer samtidigt som den tredje kategorin, de sociala aspekterna, innefattar den 

miljö och omgivning vi lever i (Frisén och Hwang 2006).  I denna studie ligger ett övergripande 

fokus på den tredje kategorin om miljöns betydelse samt inverkan på den egna identiteten. Detta 

utesluter dock inte att även de andra aspekterna tangeras då de gemensamt med miljön skapar 

individens identitet.  

 

Eriksons identitetsutveckling sker, som ovan nämnt, i en rad faser i livet. Dock förankras en 

stor del av en individs identitetsskapande i tonåren vilket motiverar mitt val av unga vuxna som 

intervjupersoner i min studie. Ungdomstiden innefattar två faser: identitetsskapande kontra 

identitetsförvirring, samt intimitet kontra isolering. Den första fasen inbegriper att individen 

behöver hitta de förhållningssätt och roller som passar. Den andra fasen innefattar att individen 

skall finna en balans mellan sig själv som individ och andra- det vill säga samhället. Erikson 

(1969) menar avslutningsvis att det i diskussioner kring identitet är omöjligt att skilja på 

personlighetens utveckling och samhällets förändringar, istället är dessa parallella processer 

som är beroende av varandra.  

 

5.2 Pierre Bourdieus klassteori 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog som menade att människors konsumtion 

och deras materiella verklighet ingår i ett system där alla enskilda delar bildar ett mönster. 

Systemet berättar sedan vilken social tillhörighet, klass, status och livsstil en människa har 

(Hammarén och Johansson 2009). Författarna redogör för Bourdieus teori om att olika 

konsumtionsmönster samt förutsättningar att kunna konsumera placerar in människor i 

positioner i det sociala rummet. Det finns därmed, enligt Bourdieu, ett starkt samband mellan 

konsumtion, makt, smak och identitet. Engdahl och Larsson (2011) förklarar att Bourdieu med 

sin teori ville undersöka vilka maktförhållanden som rådde inom och mellan olika 

samhällsområden. Hans huvudintresse var att förklara hur dominans och ojämlikheter uppstår 

och återskapas. För att kunna göra denna analys använde sig Bourdieu av tre stycken 

huvudbegrepp: fält kapital och habitus.  

 

5.2.1 Fält 

Engdahl och Larsson (2011) återger Bourdieus teori om att det sociala fältet fungerar som ett 

konkurrensfält där specialiserade agenter och institutioner strider om något som är gemensamt 

för dem. Ett fält kan variera i innehåll och beröra exempelvis politik, ekonomi eller vetenskap. 

Det sociala fältet kan liknas vid en spelplan där olika regler sätter ramarna för det bestämda 
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”sociala spelet”. För att en aktör skall inkluderas och kunna delta på fältet i fråga så krävs att 

denne har resurser som är gångbara och erkända på fältet. Vidare menar Engdahl och Larsson 

(2011) att Bourdieus beskrivning av det sociala fältet, med sina specifika värderingar och regler, 

gör det möjligt att tyda agentens sociala position. Positionen i sin tur skapas genom agentens 

habitus samt dennes sociala, ekonomiska och kulturella kapital. Min studie innefattar således 

två fält, Araby och Öjaby, och i dessa finns normer och regler. För att som agent kunna 

inkluderas i respektive fält krävs fältspecifika, erkända och gångbara resurser. 

 

5.2.2 Kapital  

De resurser och tillgångar som en aktör innehar kallar Bourdieu för kapital. Förutom den något 

självklara kapitalformen, det rent ekonomiska kapitalet, definierade han även det sociala och 

det symboliska kapitalet. Det sociala kapitalet består av det som till vardags kallas kontakter 

och innefattar personliga nätverk, grupptillhörigheter och familjeband. Det symboliska 

kapitalet handlar i sin tur om färdigheter så som utbildningar eller plats på arbetsmarknaden. 

Dessutom innefattar det symboliska kapitalet mer abstrakta egenskaper som taktkänsla, social 

kompetens eller finkänslighet. Den symboliska kapitalform som Bourdieu benämner som den 

av störst betydelse är det kulturella kapitalet. Bourdieus studier har sin kontext i Frankrike, men 

i Sverige skulle det kulturella kapitalet kunna benämnas som finkultur. Finkulturen innefattar 

att ha kunskap om konst, litteratur eller musik men även att kunna föra sig i de “finare” 

sammanhangen. För att skaffa sig ett kulturellt kapital menade Bourdieu att en människa måste 

ha växt upp i “rätt” familj. Även materiella tillgångar eller utbildningsbevis kan signalera att en 

person kommer ifrån en högre, mer ansedd, klass (Engdahl och Larsson 2011).  

 

Bourdieu (1993) talade även om ett socialt värde i olika kapital. Exempelvis finns inom vissa 

yrken, bortom statusen som statistiker kan förmedla med siffror om exempelvis lönenivå, 

sekundär karaktäristiska som prestige eller ringaktning. Dessa karaktärsdrag fungerar som 

outtalade krav på ett visst socialt ursprung eller ålder och kön. Kraven styr sedan starkt vilka 

som skall inneslutas eller uteslutas ur den specifika gruppen. Som ovan nämnts finns 

fältspecifika kapitalformer som avgör om en person kan passa in eller inte på ett visst fält. I min 

studie har jag ämnat att, med hjälp av mina intervjupersoner, förstå vilka former av kapital som 

är specifika för just deras fält. Med andra ord vad som ger och inte ger status och acceptans i 

Araby samt Öjaby. 
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5.2.3 Habitus 

Det symboliska kapital som Bourdieu talar om består inte enbart av yttre objekt utan finns även 

förkroppsligat i en persons sätt att gå, stå, tala, tänka och känna. Vi människor formas och intar 

över tid en speciell hållning vilket Bourdieu kommit att kalla för habitus. Det habitus vi har kan 

verka antingen förstärkande eller försvagande på vår position inom ett fält. Habitus utgör 

därmed en slags praktisk känsla för hur spelet på ett fält bör utföras. Denna ryggmärgskänsla 

kan exempelvis komma när vi under hela vår uppväxt vistats i en viss miljö och vet hur “saker 

går till” på detta fält. De personer som däremot inte känner till dessa spelregler hamnar i en 

lägre position på fältet och har ett så kallat missanpassat habitus (Engdahl och Larsson 2011).  I 

min studie vill jag förstå de nyanser och spelregler som utgör fälten Araby och Öjaby. Jag vill 

även se på vilka fält som respondenternas habitus gynnar eller missgynnar dem. De 

intervjupersoner som jag träffat har alla ett individuellt habitus genom sin uppväxtmiljö vilket 

på många sätt har format deras identitet och vilka de är idag.  

 

5.2.4 Bourdieus klassindelning 

Bourdieu menade att det ur det sociala rummet kunde urskiljas tre sociala klasser- den övre 

klassen, medelklassen och den arbetande klassen. Det habitus som människor har avgör 

klassindelningen. Om en större grupp har liknande livshållning kallas detta för 

klasshabitus.  Olika livsstilar visar därmed på olika klasshabitus och utgår ifrån exempelvis val 

av yrke, partner och bostad. Bourdieu menade att den distinktion som leder till en polarisering 

mellan de olika klasserna kan grunda sig i så väl det ekonomiska som det kulturella kapitalet. 

Människor från den övre samhällsklassen skapar sig därmed en livsstil som utestänger 

människor från de andra klasserna då dessa inte kan leva upp till de ekonomiska eller kulturella 

attribut som krävs för den specifika livsstilen. De undre klasserna avfärdar i sin tur 

kapitalutsvävningarna med att ”man inte bör göra sig till och att man skall veta vem man är” 

och därför ägnar man sig inte heller åt dessa (Engdahl och Larsson 2011). Det socioekonomiskt 

svaga området Araby kan i enlighet med Bourdieus teori jämföras med ett arbetarklassområde. 

Öjaby i sin tur, med sin socioekonomiskt starka prägel kan jämföras med ett 

medelklassområde.  

 

5.2.5 Klassbanor och avvikande klassbanor 

Bourdieu (1993) menar att det socioekonomiska arv som en individ innehar svarar för vilka 

vägar i livet en person kan gå och som i sin tur leder till någorlunda likvärdiga positioner. 

Bourdieu benämnde detta som ett slags fält av möjligheter. Att de positioner i livet som knyts 
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till en viss klass är så homogena beror på att individen under sin uppväxt orienteras mot den 

position dit de redan är anpassade. En person kan alltså känna sig “skapad för en ställning som 

verkar skapad för dem “. Individen kan därför i förhand tillskriva sig ett objektivt öde- det som 

förväntas från omgivningen samt utifrån vilken klasstillhörighet personen har. Detta i sin tur 

gör att individer anpassar sina ambitioner utifrån vad omgivningen säger att de kan - vilka 

objektiva chanser de har. Personer blir då vad de är och nöjer sig med vad de har. 

Förhoppningar om vägar i livet begravs då och framstår som orealistiska mål- just för att de 

aldrig blivit realiserade (Bourdieu 1993) När det finns förutbestämda vägar för individer i en 

viss klassposition är det även sannolikt att det finns avvikelser - personer som avviker och ger 

sin in på en högre eller lägre klassbana. När en individ går från en bana till en annan i det sociala 

rummet menar Bourdieu (1993) att denna förflyttning inte sker av en slump. Istället avgörs 

förflyttningen av de möten och förbindelser som en individ ställs inför.   

 

5.3 Norbert Elias och John L. Scotsons teori om ”Etablerade och Outsiders” 

Norbert Elias (1897-1990) och hans elev John L. Scotson publicerade år 1965 en utökad version 

av Scotsons magisteruppsats. Resultatet blev “The Established and the Outsiders” som i den 

svenska versionen översattes till “Etablerade och Outsiders”. Studien är en undersökning av tre 

bostadsområden i den engelska förorten Winston Parva och grundade sig i att de sociala 

myndigheterna på orten ville ta reda på varför ungdomskriminaliteten hade en högre frekvens i 

ett av områdena. Trots att studiens resultat inte visade på någon betydande skillnad mellan 

områdena gällande brottslighet så sågs det ena området ändå som sämre än de andra två. Ryktet 

om det “sämre” området smittade av sig på invånarna som även de sågs som sämre människor 

(Elias och Scotson 1999).   

  

5.3.1 Moralisk differentiering 

Elias och Scotson (1999) menar att det inom alla grupper finns en moralisk hierarki. Detta 

innebär att vissa i gruppen beter sig mer korrekt och moraliskt än andra. Dessa personer beter 

sig enligt kraven på kultur och ordning samtidigt som de följer de normer, regler och lagar som 

finns uttalade i gruppen. Denna moraliska differentiering etablerar samt upprätthåller 

maktskillnader mellan grupperna. Författarna menar att en del av en grupp får representera hela 

gruppen vilket innebär att den etablerade gruppens självbild skapas utifrån dess mest 

normsättande del. Detta betyder att representanter för de etablerade hämtas från de etablerades 

“bästa” minoritet. Åt andra hållet tillskrivs istället outsidergruppen de drag som deras grupps 
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“värsta” del uppvisar. Denna förvridning i maktförhållandet mellan etablerade och outsiders 

gör att de etablerade ständigt, genom de “värsta” i outsidergruppen, kan hitta exempel i sin 

värdering av outsiders. Elias och Scotsons teori är inte enbart applicerbar på studien i den 

engelska förorten. Den är också användbar för att analysera effekterna av en rad konflikter och 

skeenden som sker i dagens samhälle. Exempelvis är teorin ett analysverktyg när det rör 

effekterna av segregering och marginalisering samt de ökande skillnaderna i levnadsnivå varför 

denna teori har stark förankring även i min studie.  

 

5.3.2 Maktförhållandet mellan grupper och individers egenskaper 

Att en medlem i “den andra” gruppen nedvärderas har enligt Elias och Scotson (1999) inte i 

grunden att göra med personens individuella egenskaper eller kvaliteter. Att personen betraktas 

som underlägsen och sämre grundar sig helt enkelt i att personen är en del av den nedvärderade 

gruppen. Maktförhållandet mellan min studies områden, Araby och Öjaby, grundar sig i 

stadsdelarnas olika socioekonomiska karaktärer samt skilda klassprägel. Den makt som finns i 

min studie handlar om resurser inom ekonomi, arbete och utbildning vilket ger Öjaby 

ställningen som det etablerade bostadsområdet samtidigt som Araby blir outsidersområdet. 

Elias och Scotson menar att för att kunna ingå i en grupp krävs att man som person underkastar 

sig gruppens normer. För personerna i outsidergruppen formas deras identitet och självbild av 

att de tillhör en skambelagd utanförgrupp. Skam, och de försvarsmekanismer som följer, menar 

Elias och Scotson är en central aspekt av maktförhållandet mellan grupper. Att få maktbalansen 

att svänga, det vill säga att outsidergruppen vinner kraft i att hitta negativa sidor hos de 

etablerade, är sällsynt. Ett skäl till detta är att den “dåliga” minoriteten hos de som är outsiders 

blir central samtidigt som den hos de etablerade istället blir marginell och atypisk. 

 

5.3.3 Identifikationsproblematik 

I en bilaga till sin och Scotsons teori om etablerade och outsiders skriver Elias (1999) om det 

sociala arvets betydelse för den egna identifikationen. Elias menar att förutom de fördomar som 

ärvs från en generation till nästa inom den etablerade gruppen så ärver även outsidergruppen en 

typ av identifiering med de som pekas ut som socialt utstötta och missanpassade. Detta visar att 

identiteten påverkas av hela den sociala situation som en person befinner sig. Identiteten är 

därmed, menar Elias, en produkt av ett samspel mellan den bild som människor har av sig själva 

och den bild som andra har av dem. Även vilken statusposition som en familj eller grupp 

innehar påverkar identiteten. Elias förklarar att statuskänslan hos barn ofta är starkare, om än 
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mindre verklighetsförankrad, än hos vuxna. De känslor ett barn skaffar sig om sin familjs status, 

hög eller låg, färgar därmed ofta dess självkänsla längre fram i livet (Elias 1999).  

 

6. Resultat och analys 

I denna del redovisas mina empiriska resultat. Jag lyfter fram de resultat som mina kvalitativa 

intervjuer gett och analyserar dessa med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter samt 

genom att ställa dessa mot resultat från tidigare forskning. Resultat- och analysdelen är indelad 

i sex huvudrubriker. I den första inledande delen redovisar jag kort hur de unga vuxna beskriver 

och berättar om sitt område, detta för att läsaren skall introduceras i individernas övergripande 

syn på sitt uppväxtområde. Därefter följer fem avsnitt där min empiri presenteras och analyseras 

utifrån rubrikerna: Identitet; Omgivningens förväntningar; Status; Yttre påverkan samt Villkor 

och förutsättningar. Varje rubrik innehåller underrubriker med analyser från såväl Araby som 

Öjaby vilket ger hela studien en komparativ ansats. 

  

6.1 Områdesbeskrivningar 

I följande avsnitt har jag lyft fram ett antal korta beskrivningar som intervjupersonerna ger av 

sitt respektive område.  

 

Araby 

 

Det är ett fint område, inte alls som man får höra och läsa i alla tidningar och så. Jag tror att om 

man ger det en chans själv får du det du ger till folket där, dubbelt så mycket tror jag faktiskt. Det 

var tryggt, det ÄR tryggt. Sämsta? Jag kan inte komma på något.  (Mira, Araby). 

 

Mångkulturellt (...) jag trivs där. Det bästa är gemenskapen. Det sämsta är ju nog, skulle jag nog 

säga droger. Ehh att man har sett mycket droger. (Ahmed, Araby) 

 

Det är ju ett område med mycket alltså, olika kulturer. Är man kompis med någon så skiter de i 

ens bakgrund. Fint område, jag älskar det området. Jag känner mig väldigt trygg där. (Edin, 

Araby) 

 

Respondenterna från Araby beskriver sitt område med termer som “gemenskap” och 

“trygghet”. Mira menar att om man ger området en chans så ger folket tillbaka dubbelt så 
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mycket. Ahmed vittnar om att han fått se mycket droger men samtidigt att Araby är ett 

mångkulturellt område och att han trivs bra där.  

 

Öjaby 

 

Det är ett väldigt bra ställe att växa upp på. Det är väldigt lugnt, väldigt vackert. Det är bra för 

barn. Det bästa med att växa upp i Öjaby är närheten till naturen. Det jag saknat under min 

uppväxt är en affär, haha. (David, Öjaby) 

 

Det är stora, fina hus och väldigt lugnt. Det är inte så mycket kriminalitet och sånt. Du kan gå 

själv på kvällen utan att känna dig otrygg. Det bästa med att växa upp i Öjaby var att jag hade 

väldigt nära till skolan och nära till sjön och nära till skogen. Det sämsta var avståndet in till stan. 

(Emma, Öjaby) 

 

Det är väldigt idylliskt skulle jag säga. Det är stora villor, väldigt vackert. Vacker miljö. Det bästa 

var att ha närhet till kompisar och stall som var mina två bästa. Det sämsta… nu får jag tänka 

lite… det är ju inte så himla mycket som finns i Öjaby. Det var liksom pizzerian och tennisbanan. 

(Sandra, Öjaby) 

 

Samtliga intervjupersoner från Öjaby beskriver sitt område i termer om “lugn” och “trygghet”. 

Miljön beskrivs som idyllisk och vacker och det personerna har saknat mest är närheten till 

centrum och fler saker att göra och hitta på i området. Emma menar att det inte finns mycket 

kriminalitet och David tycker att närheten till naturen var det bästa med att växa upp i Öjaby.   

 

6.2 Identitet 

 

6.2.1 Språk 

Erikson (1969) menar att språk, från att vi är små men även vidare i livet, genom sociala 

sammanhang formar individers identitet. Språket är därmed en formande faktor och utgör en 

identitetsmarkör i gruppsammanhang.  

 

Jag tror inte att jag hade varit, att jag talat Svenska på det sättet som jag gör nu (...) Men sitter jag 

med en förälder, till exempel om jag ska ha ett lite djupare samtal, då talar jag ju inte på det sättet. 

Men jag kan vara väldigt neutral fortfarande men jag menar, man använder väl lite mer slangord 

men mitt privatliv är ju mitt privatliv, sen när jag jobbar så har jag mitt andra språk också. Men 
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jag är ju fortfarande mig själv, det är inte så att jag ändrar personlighet om man säger så. Det är 

mer att jag tänker på mitt ordval, för att det inte ska låta fel. (Mira, Araby)  

 

Ja, som person, jag anpassar ju mig efter vem jag träffar lite. Här på jobbet kan jag inte prata 

slang med min chef som jag annars pratar varje dag. Använder slangord och ehh på annat sätt, ett 

annat språk än det svenska. Så det är att anpassa sig. (Ahmed, Araby) 

 

Ahmed och Mira berättar i ovanstående citat om hur de, utifrån att ha växt upp i Araby, lärt sig 

att anpassa sitt språk efter vilken situation de befinner sig i. Båda vittnar om ett språkbruk med 

slang som är gångbart i Araby, men som inte passar in i andra sammanhang och miljöer. Erikson 

menar att när en individ befinner sig i ett sammanhang där sociala krav krockar så är det 

fördelaktigt att välja den typ av språkbruk som inte sätter individens identitet i något 

förutbestämt fack (Frisén och Hwang 2006). Att Mira och Ahmed anpassar sitt språkbruk och 

inte använder sig av slang i mötet med sin chef eller andra vuxna på sina arbetsplatser visar att 

de uppfattat de sociala krav som ställs i situationen. Det visar även att språkbruket som de 

anammat från sitt bostadsområde speglar en “viss typ” av personlighetsdrag. Dessa passar inte 

in i det nya sammanhanget och måste därför tonas ned eller bytas ut. Mira berättar dock att trots 

att hon förändrar sitt sätt att tala så upplever hon att hon bibehåller sin personlighet- något som 

Erikson (1969) benämner som stabilitet i identiteten.  

 

I citaten ovan kan vi se exempel på hur intervjupersonernas kulturella kapital, sättet de talar på, 

är olika accepterat utifrån vilket fält personerna befinner sig i. Språket utgör därmed en 

fältspecifik kapitalform som Mira och Ahmed menar att de erhållit av att vara uppväxta i Araby. 

För att bli accepterade och inte anses som “fel” har de lärt sig att anpassa språket efter var de 

befinner sig. Arbetsplatsernas fältspecifika normer krockar här med individernas habitus vilket 

kan leda till två möjliga utgångar. Den ena är att habitus är starkare vilket leder till att de sociala 

betingelserna omvandlas, den andra är att de sociala betingelserna är starkare och habitus 

modifieras (Broady 1989). I Mira och Ahmeds fall tvingas de till att modifiera sitt habitus, detta 

för att inte anses som “fel” i situationen. Dock är trögrörligheten ett av habitus starkaste drag 

och eftersom Mira ändå uppger att hon bibehåller sin personlighet trots viss modifiering uppstår 

en hysteresiseffekt: Bourdieus begrepp för när ett habitus överlever de sociala betingelser som 

format det (Broady 1989).   
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6.2.2 Perfektion 

I likhet med Ahmed och Miras berättelser om språkanpassning skildrar Sandra en känsla av 

splittring när hon berättar om sin uppväxt i Öjaby. Hon beskriver sin familj på följande sätt: 

 

Min familj är ju lite familjen Taikon. Vi är en väldigt lycklig familj men vi är ju inte dom här 

som har de perfekta matlådorna till barnen och har alla dom intressena som barnen ska ha utan 

det är lite kaos. (Sandra, Öjaby) 

 

Citatet visar att Sandra upplever att hennes familj sticker ut i Öjaby eftersom de inte helt passar 

in i den “perfekta fasaden”. Bakom ordet perfekt kan, mer eller mindre outtalade, regler för vad 

som är ansett och inte i Öjaby uttydas. Regler som i sin tur kan översättas till fältspecifika drag 

som utgör Öjaby som område (jämför Broady 1989). De fältspecifika dragen som Öjaby innehar 

har även avspeglats i Sandras självbild vilket nästa citat får tala för: 

 

Att jag kanske inte kände mig lika perfekt som de andra barnen i klassen. För det var ju många 

gånger såhär typ att ”Gud, borstar inte du tänderna på morgonen, varje dag typ”. Det var liksom 

såna grejer som kunde bli såhär “Åhh guuud gör du inte”. Och det vet jag ibland att jag kunde 

känna.. bara en sån grej som att jag fick finnar i en tidig ålder. Och det har ju inget att göra med 

att barnen är uppvuxna i Öjaby men jag vet att de här barnen, det var någon som la en kommentar 

om att ”du tvättar inte ditt ansikte lika ofta, det är därför man får finnar”. Jag vet att det var många 

gånger som jag inte kände mig riktigt så perfekt som de andra barnen. (Sandra, Öjaby) 

 

Ovanstående uttalanden från Sandra, men även exemplen om Ahmed och Mira, visar att de 

unga vuxna ibland upplever att de inte “passar in” i vissa sammanhang - antingen på grund av 

sitt kulturella kapital, eller på grund av avsaknaden av det på ett specifikt fält. Sandra när hon 

inte passar in i Öjabys “perfektion” och Ahmed och Mira då de behöver anpassa sig efter sin 

arbetsplats fältspecifika normer.  

 

6.2.3 Gemenskap 

I Elias och Scotsons studie undersöktes området Winston Parva och dess olika zoner. Zonerna 

skiljde sig inte åt utifrån socioekonomiska aspekter utan den utmärkande skillnaden var att den 

ena zonen utgjordes av en grupp med gamla invånare, med två eller tre generationer i 

grannskapet, samtidigt som den andra gruppen bestod av nykomlingar. Studiens resultat visade 

att gruppen av gamla invånare, tack vare att de skapat en gemensam livsform och 

normuppsättning, även blev den etablerade gruppen med makt att döma ut nykomlingarna som 
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en outsidergrupp. Ett gemensamt förflutet hos de gamla invånarna gjorde att de kände en 

sammanhållning som nykomlingarna saknade. Detta visade sig i studien leda till att de 

etablerade skapade stark gemenskap medan de som var outsiders istället avskärmade sig från 

varandra och “skötte sig själva” (Elias och Scotson 1999). Teorin om etablerade och outsiders 

är både applicerbar och motsägelsefull i bostadsområdet Araby. I samtliga intervjuer med 

respondenterna från Araby nämns nämligen gemenskap i området som en styrka. Edin berättar 

om de familjeband som han inte tror skulle vara lika starka om han växt upp i ett 

“svenssonområde där det bara är rika”. Vidare förklarar han att han tror att familjesituationen 

varit stelare och att det kanske lagts mer vikt på pengar och regler om han växt upp någon 

annanstans än i Araby. Även Mira och Ahmed berättar om gemenskapen: 

 

Exempelvis i X (Miras gamla stad) där jag blev både mobbad och slagen och alltihop och då 

minns jag att det var svenska elever eftersom det var jag och då en till var de enda som var 

utlänningar. På Araby har jag känt att vi har mer gemenskap, det är blandat, det är både svenskar 

och invandrare, visst färre svenskar, men jag känner många svenskar också som bor på Araby. 

(Mira, Araby) 

 

Att man var en av allihop. Man kände gemenskapen med alla andra som var invandrarbakgrund, 

som idag, jag är 26 år gammal och än idag kan jag känna mig utanför när jag är med svenskar. 

Man blir alltid påmind att man inte är svensk. Ehh men i Araby känner man sig som en i mängden. 

(Ahmed, Araby) 

 

Trots att frågorna i min intervjuguide inte medvetet behandlat etnicitet så ser vi här, i 

respondenternas svar, en stark koppling till deras etniska bakgrund. Mira berättar om hur hon i 

sin gamla stad upplevde både mobbning och en känsla av utanförskap på grund av sin etniska 

bakgrund. Hon såväl som Ahmed vittnar om att de i Araby känner en stark gemenskap tack 

vare att de där kan identifiera sig, och känna en samhörighet, med andra personer med 

invandrarbakgrund. Ahmed berättar även att han tror att hans invandrarbakgrund skulle hjälpa 

honom att känna gemenskap i Araby även om detta inte hade varit hans uppväxtområde. Trots 

att Araby är ett relativt nybyggt område fungerar det, om vi utgår ifrån svaren som 

respondenterna från Araby ger, i likhet med det etablerade bostadsområdet i Elias och Scotsons 

studie om Winston Parva. Likheter som gemenskap, sammanhållning samt känslan av att ”höra 

hemma” är slående. Huvudskälet till att klimatet är så inkluderande i Araby förklaras av 

intervjupersonerna vara den gemensamma faktorn att “vara invandrare”. Sammanhållningen 

blir därför stark i Araby eftersom invånarna delar kulturella uttryck, normer samt den 
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grupprocess som invandring innebär. Invånarna delar även erfarenheten av att uppfatta sig som 

en outsidergrupp i majoritetssamhällets ögon. I likhet med vad Mira, Ahmed och Edin berättar 

om så kan alltså ett etniskt segregerat område bidra till minskat utanförskap på individuell nivå. 

Samtidigt finns risken att segregationen ökar utanförskapet för invånarna i Araby gentemot 

majoritetssamhället (jämför Frisén och Hwang 2006). När intervjupersonerna befinner sig i 

området Araby, där de kan likställas med en etablerad grupp, upplever de därmed att de “passar 

in” tack vare sin invandrarbakgrund. Samtidigt som de i andra sammanhang, där de istället blir 

outsiders på grund av sin tillhörighet till Araby, upplever att de missgynnas av sin 

invandrarbakgrund. 

 

6.2.4 Driv 

Ett återkommande tema i intervjuerna med personerna från Öjaby var det driv som de upplevde 

sig ha tack vare uppväxten i sitt bostadsområde. Sandra berättar att uppväxten i Öjaby lett till 

att hon är ambitiös och mån om att skaffa sig ett bra jobb. Detta definierar hon som ett välbetalt 

arbete men samtidigt så måste det vara något som hon trivs med. Emma är inne på liknande 

spår då hon berättar att det finns en skillnad på personerna som hon delat sin skolgång med. De 

personer som är uppväxta i Öjaby upplever hon har ett väldigt driv och höga ambitioner 

samtidigt som: 

 

Om man jämför med dom som kommer ifrån andra delar inte… då kanske dom inte… dom jobbar 

fortfarande på ICA eller någonting. Det känns som att det (uppväxten i Öjaby) nog har gjort att 

man är ganska motiverad till att utbilda sig och att det är ganska viktigt. Tror jag. (Emma, Öjaby)   

 

Emma berättar att hon tror att en förklaring till detta kan vara att hon präglats mycket av sina 

kompisar. Hennes bästa vänner är ifrån Öjaby och om hon hade bott någon annanstans hade 

hon sannolikt haft andra kompisar och då även andra värderingar. Hon menar att man ofta gör 

som de i ens närhet gör. Kvinnornas skildringar stämmer väl överens med Lilja och Pemers 

(2010) rapport kring hur grannskapseffekter har en stark inverkan på individen. Då Öjaby har 

en klassprägel av god socioekonomi med invånare med hög medelinkomst, hög utbildning, få 

arbetslösa och få bidragstagare färgar detta av sig på alla invånarna i bostadsområdet. Den 

socioekonomiskt starka klassprägel som Emma och Sandra bär på ger dem även det fält av 

möjligheter som Bourdieu (1993) menar svarar för vilka vägar i livet de kan gå. En anledning 

till att Emma och Sandra upplever sig drivna kan vara att de under sin uppväxt orienterats mot 

en position som de redan är anpassade till. 
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6.3 Omgivningens förväntningar 

 

6.3.1 Självuppfyllande profetior 

Bauders (2001) studie visar att ungdomar i stigmatiserade och beryktade områden tar till sig 

stereotypa fördomar från omgivningen. De förväntade beteenden som samhället tänker att en 

ungdom skall ha förs över på individerna och leder till självuppfyllande profetior. Med andra 

ord så beter sig en ungdom så som den förväntas och externa representationer blir till interna 

personlighetsdrag. Ett exempel på när omgivningens förväntningar påverkar individen är det 

som Ahmed tar upp om skolsituationen i Araby. Ahmed berättar att lärare i skolan skiljer på 

barn ifrån Araby och andra områden. Han förklarar att lärarna har en förväntan på att det inte 

ska gå jättebra för Arabybarnen i skolan utan att det är ”något man får se”. Ahmed berättar att 

personer från Araby, när de inte är hemma i Araby, på ett negativt sätt skall visa vad de går för 

och att de ”missbrukar att de är från Araby”. Personerna i Ahmeds berättelse känner alltså en 

press att leva upp till det rykte som deras bostadsområde har. Enligt beskrivningen ovan sker 

dock inte denna föreställning i det egna bostadsområdet utan enbart i skolmiljön när det finns 

en förväntan från omgivningen att en person från Araby skall bete sig på ett visst sätt. 

 

Även Mira och Edin berättar om de förväntningar som, utifrån att de är uppväxta i Araby, 

kommer från omgivningen. Båda två upplever att de förväntas vara tuffa och ha mer kött på 

benen på grund av kopplingen till sitt bostadsområde.  Edin säger att han, på sin arbetsplats, 

fått höra kommentarer som ”du är en tuff grabb, du är ju från Araby”. Han menar inte att det är 

dåligt att se stark eller tuff ut, men förklarar att han redan där känner att han har vissa 

attributsförväntningar på sig. En intressant aspekt av förväntningar kring ett område är att alla 

respondenter från Araby, i andra delar av intervjun, beskrivit att deras bostadsområde format 

dem till starka och tuffa individer. Förväntningarna som omgivningen har om Araby och dess 

invånare har därmed även blivit personliga attribut hos intervjupersonerna. Att agera så som 

omgivningen förväntar sig att man skall göra går att läsa mer om under i avsnittet “Status”. 

 

6.3.2 Klassbanor 

Självuppfyllande profetior baserade på stereotypa fördomar visar i Bauders (2001) studie enbart 

på exempel som inverkar negativt på individer i form av bristande ambitioner i livet. I min 

studie har det dock visat sig att också andra typer av stereotypa förväntningar finns i Araby och 

Öjaby. Dessa stereotypa förväntningar kan kopplas till vad Bourdieu (1993) kallar för 
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klassbanor. Han menar att vissa positioner i livet knyts till en viss klass och att detta beror på 

att vi som individer, under hela vår uppväxt, riktas mot de positioner som vi redan är anpassade 

till. Detta ser vi i intervjusvaren från respondenterna i Öjaby. Dessa upplevde alla tre att de haft 

förväntningar från omgivningen om att studera vidare efter gymnasiet. Emma och Sandra 

berättar om ”pressen att lyckas i livet”. Sandra förklarar att hon blivit hårt pushad hemma 

gällande skola och betyg. Hon poängterar att hennes föräldrar har högt uppsatta 

arbetslivspositioner och sammanfattar förväntningarna hon burit med sig i livet så här: 

 

Jag har förväntningar på mig att aldrig börja röka, aldrig snatta, aldrig skolka, aldrig bli så full att 

man… Och så bra betyg. Mina föräldrar har haft ganska höga förväntningar på mig... det är inte 

i form av att de inte skulle älska mig eller så, eller att det skulle vara mindre värde. Men de 

pushade mig väldigt hårt. (Sandra, Öjaby) 

 

Även Emma berättar om att hon upplever att hon har förväntningar på sig eftersom hon kommer 

ifrån Öjaby. Hon pratar om en rädsla att ge Öjaby dåligt rykte om man inte sköter sig eller är 

duktig. 

 

Det är väl det att man inte vill misslyckas. Man vill inte smutsa… inte smutsa ner men man vill 

ju inte skämma ut... Man vill inte att det ska få dåligt rykte. (Emma, Öjaby) 

 

Emma förklarar att ”misslyckande” kan innebära att man hoppar av skolan, börjar ta droger, 

umgås med dåliga gäng eller lever kriminellt. Att respondenterna från Öjaby från sin omgivning 

känner en stor press att utbilda sig och få bra jobb har att göra med att de som individer anpassat 

sina ambitioner utifrån vad omgivningen säger att de kan - vilka objektiva chanser de har. Då 

deras föräldrar är högutbildade och deras uppväxtmiljö är socioekonomiskt stark är det dessa 

objektiva chanser som respondenterna från Öjaby ärvt via sin klassbana. 

 

Mira, från Araby, berättar också att hennes familj vill att hon ska bli något bra för att de skall 

kunna vara stolta över henne. Mira förklarar att det är viktigt att bli något bra för att motbevisa 

alla andras fördomar om Araby så att det inte blir att ”ingen från Araby pluggar”. Med något 

bra förklarar Mira att hennes familj menar något som hon själv brinner för ”så länge det inte är 

porrstjärna såklart”. Miras berättelse har kopplingar till Kintrea et als (2014) studie där 

resultatet visade att ambitionerna hos ungdomar i missgynnade områden inte påverkas av att 

bostadsområdet är socioekonomiskt svagt. I likhet med Kintrea et al (2014) utmanar Miras 
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uttalande påståendet om att missgynnade områden skulle ha en negativ inverkan på ambitioner 

och bidra till en låg prestation. Istället skapar hon en ”eftersträvansvärd identitet ” med sina mål 

och framtidstankar. Därmed har Mira ambitionen att hamna i en position som avviker från 

Arabys arbetarklassprägel. Detta är vad Bourdieu (1993) benämner som en avvikande 

klassbana. Denna förflyttning har enligt Bourdieu att göra med de kontakter och möten som en 

person är med om. Förväntningar från omgivningen finns alltså både i Araby och Öjaby. Sandra 

och Emma kämpar med betyg för att upprätthålla ett gott rykte om Öjaby samtidigt som Mira 

kämpar för att motbevisa ryktet om Araby. Min studies resultat motsäger i detta fall Bauders 

(2001) resultat om självuppfyllande profetior.  

 

6.4 Status 

Bourdieus begrepp habitus innebär att en person har en slags praktisk känsla för hur spelet på 

ett fält bör utföras. Denna känsla kommer när vi under hela vår uppväxt vistas i en viss miljö 

och vet hur “saker går till” på vårt fält. Habitus formas även efter de olika kapitalformer som 

vi människor innehar. Personer som inte känner till ett fälts spelregler hamnar i en låg position 

i sammanhanget och därmed missgynnar deras habitus dem. Fältet och dess spelregler kan visa 

vad som anses bra och dåligt i ett område men också vilka attribut som ger respekt och status 

på respektive fält (Bourdieu 1993) 

 

6.4.1 Symboliskt kapital och habitus 

Vad som är och ger status i Araby och Öjaby visar sig i intervjuerna skilja sig mycket åt 

beroende på bostadsområde. Emma från Öjaby förklarar att status i deras område är materiella 

tillgångar så som stort hus, sjöutsikt, fin bil och att ha pool. David instämmer i Emmas 

resonemang om att bo i villa i Öjaby ger högre status. Dock menar David att eftersom ”99 

procent” av alla i Öjaby faktiskt har villa så är det mer en statussymbol gentemot andra 

områden. Sandra berättar att ”morsorna i Öjaby startar inredningskonton på Instagram” och att 

det är status om barnen blir duktiga i någon idrott. Att ha mycket pengar och en bra utbildning 

är också en statussymbol som respondenterna hävdar är viktig.  

 

I Öjaby ser vi att det symboliska kapitalet i Bourdieus teori är starkt framträdande. Färdigheter 

som utbildning och materiella statussymboler som stora villor framställs som fältspecifika 

resurser som krävs för att ”passa in” i Öjaby. Dessa fungerar dock enbart som statussymbol om 

gruppen, i detta fall invånarna i Öjaby, uppfattar tillgångarna som just tillgångar. Relationen 

mellan egenskap, till exempel hög utbildning, och subjekt, invånare i Öjaby, blir alltså enbart 
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en symbol för fältspecifik resurs när dessa två delar bekräftar varandra. Nedan följer ett exempel 

på när en fältspecifik resurs i Öjaby inte bekräftas av ett subjekts habitus i Araby. Edin berättar 

att det materiella inte ger någon status i Araby: 

 

Känns lite som att fint i Araby det spelar nog ingen roll. Om jag skulle tycka en sak är fin. Som 

ingen annan tycker ”det här är fint ”. I Araby är det så... kommer någon med en rutten bil och 

tycker att den här är skitfet ja men då är den fet. Alltså förstår du, i Araby är det mycket grejer 

som är fint för man har ju inte den här villan på tre miljoner att komma hem till och bara wow 

vad fint. Utan man kan komma hem till någon med ett vanligt hus ja men det här är fint. Bara så 

länge det är rent, städat. Man har inte fåtöljerna som kostar 30000 liksom, man har ett köksbord 

kanske. Men det är fint fortfarande. Något som betyder för en. Det som betyder mycket för en 

person är fint. (Edin, Araby) 

 

Här ser vi ett exempel på hur skilda de olika fälten ser ut gällande vad som är och ger status. 

Ett hus på tre miljoner i Öjaby är ingen statussymbol för exempelvis Edin från Araby. Detta 

eftersom hans habitus, hans symboliska kapital förkroppsligat, krockar med det symboliska 

kapital som utgör fältspecifika resurser i Öjaby.   

 

6.4.2 Förebilder 

Mira berättar att vissa invånare i Araby tycker att det ger status att leva kriminellt. Detta genom 

att exempelvis langa och köpa droger. Mira säger att det är vanligt att unga killar ser upp till 

den kriminella livsstilen och vad hon själv kallar för en ”fantasivärld”. Vissa killar hon själv 

pratat med om detta växer till slut upp berättar hon, men vissa stannar kvar i det kriminella för 

att de känner att de vill ha respekt och status från sina gäng och kompisar. Ahmed har samma 

uppfattning: att leva upp till ryktet om att vara en bråkstake, något man egentligen inte är, ger 

status i Araby. Samtidigt ger ryktet en press att hela tiden leverera vilket leder till en negativ 

spiral.  Enligt Edin finns det två sätt att skaffa status i Araby. Antingen är du en förebild för att 

du är en person som lyckats och som andra kan se upp till, eller så ser de upp till dig för att du 

gör dåliga saker. Han menar att status ger makt att förändra, både på gott och ont. Förebilderna 

i området som strävar mot bra saker menar Edin är viktiga för resten av området 

 

De kollar på oss, vi som SKA lyckas. De kollar på oss och tänker: Ja fan, de har ändå lyckats och 

är där och det vill vi med (…) Förebilderna, det är ju dom som utmärker sig. Än idag ser jag 

människor jag bara känner WOW fan, den här personen har varit mycket i Araby när jag växte 

upp. De sticker ut jävligt mycket även om det finns få av dom. Sen sticker ju även de tungt 

kriminella ut… de är ju mer i sin egen värld liksom… (Edin, Araby) 
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Elias och Scotson (1999) för i sin studie ett liknande resonemang om ungdomarna i 

outsiderområdet i Winston Parva. Dessa ungdomar uppgavs sakna en kontroll från närsamhället 

men även stabila och socialt godtagbara förebilder. Utan förebilder kunde ungdomarna i 

outsiderområdet inte utveckla sin självbild eller känslan om sitt eget värde. Till följd av en 

försämrad självbild sökte sig de unga i Winston Parva därför till olika gäng och grupper där de 

kunde hitta likasinnade.  

 

Men det enda sättet som de kände till att visa de som behandlade dem som om de inte vore 

”någon” att de faktiskt var ”någon” var enbart negativ. Liksom den känsla de hade inför sin egen 

identitet (…) Genom att provocera och störa, angripa och i möjligaste mån förstöra den ordnade 

värld som de var utestängda från. (Elias och Scotson 1999 s.181) 

 

Genom gängbildning var det lättare för de unga i Winston Parva att konfrontera och 

utmana den värld som de var utestängda ifrån, den värld som stigmatiserade dem. I 

gängen bekräftade ungdomarna varandra och deras självkänsla ökade därför gentemot 

de etablerade grupperna.  Ungdomarna i Araby vill, likt ungdomarna i Winston Parva, 

vara någon vilket de får chansen att bli inom ett gäng. Dock visar resonemanget som 

Edin för om förebilder också, i motsats till Elias och Scotsons resultat, att det ur Araby 

växer positiva förebilder som fungerar som eftersträvansvärda figurer i bostadsområdet.  

Dessa bidrar till att unga i området kan se upp till förebilderna och känna att det går att 

lyckas även i Araby.  

 

6.5 Yttre påverkan 

Elias (1999) menar att vårt identitetsskapande påverkas av hela den sociala situation som vi 

befinner oss i. Identiteten blir därför en produkt av den bild som vi människor har av oss själva 

samt den bild som andra har av oss. Vilken statusposition som vår familj eller grupp innehar 

påverkar också den vår identitet. I min studie talar samtliga respondenter om den bild som de 

uppfattar att “andra” har av dem eftersom de kommer ifrån Araby eller Öjaby och hur detta har 

en inverkan på deras identitet och självbild.  

 

6.5.1 Media 

Samtliga intervjupersoner från Öjaby uppger att de känner stolthet när de hör att deras område 

nämns i media. David menar att han tror att de flesta känner en stolthet över sitt område och 

Emma menar att hon aldrig, efter att Öjaby omnämnts i media, skämts över att hon är därifrån. 
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Även Sandra nämner att hon är stolt över att vara uppväxt i Öjaby.  Mira är upprörd över medias 

framställning av Araby som hon menar är fylld av fördomar och värderingar. Hon menar att det 

ofta är vuxna människor som har dessa “dumma fördomar” och att det borde finnas en gräns 

för hur mycket man som vuxen ska “gå på och inte gå på”. Det är tydligt att Mira uppfattar 

medias bild av Araby som felaktigt vinklad och orättvis. Ahmed berättar att han är “van vid att 

det alltid ska stå skit” om Araby. Därför säger han att media gör det svårare för honom att 

övertyga mig om att Araby är ett bra område. Edin har skapat sin egen strategi för det som 

skrivs i media. Han berättar att han enbart lägger energi på det positiva som skrivs om Araby. 

Det negativa menar han enbart skildrar en bild av hur Araby faktiskt är.  

 

Har det skett något i Araby så har det ju skett, Men det är ju inte en bild av hur Araby är. Det sker 

ju inte alltid (...) man försöker klandra ner Araby hela tiden att såhär och såhär är det. Men det 

stämmer ju inte. I så fall är det uttryck från sådana som aldrig varit därinne. (Edin, Araby) 

 

Det visar sig vara stor skillnad på hur respondenterna från Araby och Öjaby ser på medias 

framställning av deras områden. Då Öjaby skrivs om i positiva ordalag känner Öjabyborna en 

stolthet samtidigt som respondenterna från Araby hävdar att media svartmålar deras område 

och att det som skrivs inte alltid stämmer. I likhet med Ristilammis (1999) beskrivning av 

Rosengård där invånarna kände en frustration i att hela tiden behöva försvara sitt bostadsområde 

så är respondenterna ifrån Araby irriterade över hur deras bostadsområde framställs i media. 

Ristilammi (1999) menar att den sociala omgivningen, och hur den uppfattas av andra, är viktig 

för identitetsskapandet. Om ett område ständigt framställs som negativt smittar detta av sig på 

individerna i området. Olika försvarsmekanismer är därför strategier som individer upprättar 

för att skjuta ifrån sig bilden av sitt område. Försvarsmekanismerna som respondenterna från 

Araby upprättat är olika men går ut på att skjuta ifrån sig, helt ignorera, misstro eller enbart 

lägga fokus på den positiva delen. Enligt Ristilammi (1999) så upprättas dessa 

försvarsmekanismer för att försvara inte enbart ett område, utan även sin egen identitet. Risken 

är annars att den positiva självsynen reduceras eller låses fast helt.  

 

Då Öjaby, med sin prägel av medelklass, framställs positivt i media riskerar inte de unga vuxna 

att få en negativ självbild på grund av samhällets syn på deras område, snarare så stärks deras 

självbild tack vare den glädje och stolthet de känner kring sitt område. De unga vuxna i Araby 

löper dock, till följd av hur media framställer deras bostadsområde i negativa ordalag, en större 

risk att internalisera bilden av sitt område som en del av deras identitet och självbild. 
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6.5.2 ”De andra” 

 
Eftersom jag är ifrån Öjaby så finns det en bild av att jag har en perfekt bakgrund och att jag har 

föräldrar som är väldigt rika. Det är fördomar som jag hört blivit uttryckta framför mig. (David, 

Öjaby) 

 

De tycker nog att vi är fett irriterande och fett störiga och att vi tror att vi är mycket bättre än alla 

andra. (Emma, Öjaby) 

 

Citaten visar att respondenterna från Öjaby upplever att det från omgivningen utanför Öjaby 

finns förutfattade meningar kring hur de, eftersom de är ifrån Öjaby, skall bete sig och leva. Att 

de, eftersom deras bostadsområde har en socioekonomiskt stark klassprägel, skulle vara 

snobbiga och tro sig vara bättre än alla andra. Detta är attribut och egenskaper som samtliga 

respondenter inte vill associeras med. Sandra beskriver hur klasskamrater uppväxta i andra 

områden pratat om Öjaby i termer om att “där är alla barn perfekta” och att det inte kommer 

några olydiga barn därifrån. Sandra förklarar vidare att hon tycker det är lika dåligt att se ner 

på människor från Öjaby som det är att se ner på människor från Araby. Hon tror att många har 

en negativ bild av Öjaby eftersom de tänker att “det är där alla pengar skall hamna”. Sandra 

berättar att även i hennes klass på universitetet finns det fördomar om henne eftersom hon 

kommer ifrån Öjaby. Hon tar upp en episod: 

 

Som i förra veckan när vi pluggade, så var det någon som skulle gå och köpa kaffe och jag bara 

“Nej men du, gå till Pressbyrån istället för där får du studentrabatt så det kostar bara 15 spänn” 

Och då var det en som är med i innegänget i klassen som bara “Oj jag trodde aldrig att du skulle 

uppskatta att det var billigare på Pressbyrån, gud vilken oväntad kommentar från dig” och då är 

det liksom någon som jag inte känner alls egentligen. Jag tror att de tror att jag skall vara lite 

snobbig. (Sandra, Öjaby) 

 

I ovan nämnda utsagor kan vi se att de unga vuxna blir tilldelade vissa attribut enbart eftersom 

de är uppväxta i Öjaby. I Bauders (2001) studie skedde detta med personer som kom ifrån 

missgynnade områden. I min studie kan vi nu se att så även sker i ett område med 

socioekonomiskt stark klassprägel. 

 

6.5.3 Moralisk differentiering 

Elias och Scotson (1999) menar att moralisk differentiering sker när uppförandet hos en grupps 

värsta eller bästa del tillskrivs samtliga i gruppen. Om det bästa uppförandet representerar alla 
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i gruppen så gynnas medborgarna och blir de etablerade gentemot den grupp där den värsta 

delens uppförande representerar samtliga- outsidergruppen. I nedanstående utsagor från 

respondenterna kan vi se hur denna moraliska differentiering sker gentemot bostadsområdet 

Araby och dess invånare som blir outsidergruppen. Den etablerade gruppen representeras i 

nedanstående text av omgivningen utanför Araby. Mira berättar om när hon mött fördomar från 

bland annat en tidigare kollega till henne. Kollegan satt, efter att ha läst om en stenkastning i 

Araby, öppet på jobbet och pratade om “de där jävlarna i Araby” och sade sig inte kunna förstå 

hur äckligt de bodde. Mira berättar att kollegan efter att ha märkt Miras reaktion frågade om 

hon kom från Araby vilket hon bekräftade. Kollegan försökte då förklara sig men Mira menar 

att det bara blev värre. De fördomar Mira menar att andra har om Araby är:  

 

Att kvinnorna är nedtryckta, att man inte kan prata svenska, att man inte hänger med i modet. Att 

man är och tänker efterblivet. Att man tänker gammalt, att man inte hänger med i svängarna, att 

man inte kan politik. Och att alla röstar på Socialdemokraterna (...) Att personer har fördomar om 

Araby syns och hörs överallt. Överlag, alla som inte tillhör Araby. Alla är helt plötsligt jättefina 

och snälla och högutbildade och har hög status och mycket pengar och garage, Volvo och massa 

sånt där. Medan Araby, Araby har bara massa knark. En människa ska väl inte behöva spegla 

tusen människor. (Mira, Araby) 

 

I Winston Parva kunde Elias och Scotson (1999) upptäcka att medlemmar av en viss grupp 

stämplade en annan grupps medlemmar inte på grund av deras individuella egenskaper utan för 

att de tillhörde en grupp som betraktades som kollektivt skild från och underlägsen den egna 

gruppen. Mannen som efter stenkastningen i Araby pratar med Mira om “jävlarna i Araby” 

sätter en stämpel på alla i Araby som “jävlar” på grund av en händelse som skett i området. 

Denna stämpel, som den mäktigare gruppen sätter på den mindre mäktiga, menar Elias och 

Scotson (1999) senare i livet kan påverka en människas självbild så att den försvagas eller 

avväpnas.  

 

Ahmed berättar om de fördomar som finns om att han inte skulle vara lika mycket värd som 

alla andra eftersom att han är från Araby. Han tycker att alla har rätt att säga vad de tycker, men 

upplever samtidigt att det kan vara väldigt sårande och att det är något som påverkar hans 

självbild. Ahmed och Edin menar också att det man hör om Araby, om problem med droger 

och våld, finns i hela Växjö, inte bara i deras bostadsområde men att det blir större enbart för 

att det händer i Araby. Om personerna som har dessa fördomar skulle besöka Araby menar 

samtliga respondenter att de skulle få en annan uppfattning av området och dess invånare. Att 
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den etablerade gruppen, samhället utanför Araby, sluter sig och väljer att inte besöka området 

kan jämföras med vad Elias och Scotson (1999) kallar för “fruktan för besmittning”.  Detta går 

ut på att de etablerade ser på outsidergruppen som avvikande och att beblanda sig med dessa 

innebär därför att deras egen etablerade ställning hotas. Närmare kontakt med en outsidergrupp 

kan för en etablerad innebära att självrespekt, stolthet och identitet i den etablerade gruppen 

hotas. Genom att utnämna en outsidergrupp bekräftar de etablerade därmed sin egen makt och 

ställning. Även om outsiders slår tillbaka mot den etablerade gruppen, exempelvis med att knyta 

nedvärderande attribut till dem eller genom att skapa öknamn, så är ändå maktbalansen så 

ojämn att orden inte får någon genomslagskraft.  

 

6.5.4 Att (inte) passa in 

 

Jag tror att de flesta passar in där. För jag tror att alla kan, att alla anpassar sig till området, oavsett 

bakgrund. (David, Öjaby) 

 

David menar att alla människor oavsett bakgrund passar in i Öjaby. Dock visar utsagan att ett 

krav för att passa in är att just anpassa sig efter området. Uttalandet visar att det på fältet Öjaby 

finns fältförankrade regler som aktörerna måste följa för att passa in. Bourdieu menar att de 

hårdaste maktstriderna sker mellan de etablerade kontra nykomlingarna på ett fält. För att 

nykomlingar skall inkluderas på fältet krävs att de följer de specifika regler som står på spel i 

fältet på fråga.  Dessa spelregler kan bestå av olika symboliska kapital (Broady 1989). 

Respondenterna från Öjaby berättar i följande stycke om vilka specifika attribut, vilka 

symboliska kapitalformer, som gör att människor passar in i Öjaby. David menar att en typisk 

person från Öjaby har hög utbildning, relativt hög inkomst och umgås med personer med 

liknande klassbakgrund. Emma tycker att en driven person som lever ett aktivt träningsliv och 

som tycker om att ha det lite finare passar in i Öjaby. Att ha ett välbetalt, ”bra” jobb eller att 

vara under utbildning gör att en person passar in i området. Sandra menar att lugna människor 

som inte vill någon något ont är den typiska Öjabybon. Personer som är inriktade på familj och 

arbete och som har lite bättre betalt menar Sandra passar in i området. Dessa utsagor tyder på 

de symboliska kapitalformer som är gynnsamma på fältet Öjaby.  

 

Ahmed berättar om de fördomar som finns om att han inte skulle passa in i vissa sammanhang 

eftersom att han är från Araby. Det kan vara på fina restauranger eller i andra bostadsområden 

i Växjö. Det habitus som Ahmed innehar, det vill säga hans symboliska kapital förkroppsligat, 
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missgynnar honom alltså i sammanhang som fina restauranger eller andra bostadsområden i 

Växjö. Detta eftersom hans habitus inte matchar med de erkända resurser i form av kapital som 

är gångbara på dessa fält.   

 

6.6 Villkor och förutsättningar 

 

6.6.1 Skola 

 
Alla i Araby VILL lyckas, men vissa har det svårare i Araby, kanske för dom inte har det stödet 

hemifrån. Och som barn och ungdom så vill man ju att föräldrarna ska bry sig. När mina föräldrar 

inte gick på samtal så tyckte jag ju att “vad fan gör dom?!”. Och det kan ju få en unge att tänka 

“bryr de sig inte om mig?”. De i Araby som kanske inte har lyckats de två, tre första åren kanske 

tänker att det redan är över. De har ingen som tror på dom lika starkt, medan i Öjaby så kanske 

de gör ALLT för att ungen ska lyckas, ringer samtal, har massa möten, gör orosanmälan, gör det 

ena och det andra för “nu SKA vi se till att skolan funkar”(...) En från Araby har nog svårt att se 

att skolan är nog rätt viktig. (Edin, Araby) 

  

Om det är som jag tror att personer från Öjaby generellt sätt har högre utbildning så kommer 

barnen ha bättre förutsättningar att klara skolan på ett bra sätt. Med föräldrar som kan hjälpa dom 

med läxor till exempel. (David, Öjaby) 

 

Edin och David är överens om att personer från Araby har sämre förutsättningar i skolan än vad 

personer från Öjaby har. De menar att klassbakgrunden, som att personer från Öjaby har högre 

utbildning, spelar stor roll för skolsituationen. Det symboliska kapitalet som finns på fältet 

Öjaby i form av hög koncentration av utbildning färgar här av sig även på de ungas skoltid 

eftersom de unga här i större utsträckning förväntas leva upp till de normer som finns på fältet. 

I fälten Araby och Öjaby finns angående förutsättningar i livet starka kopplingar till situationen 

i området Winston Parva.  

 

Elias och Scotson (1999) menar att chanserna till en bra uppväxt i de olika områdena i Winston 

Parva var mycket skilda. I det etablerade området, byn, fanns välgrundade gemensamma 

normer vilket gjorde invånarna där relativt enhetliga. Vad som var “rätt väg” att gå i livet, och 

“rätt sätt” att uppföra sig delades därför av familjerna i området vilket gjorde det lättare för 

barnen att leva efter dem. Det välutvecklade sociala kontrollnätet som följde gjorde det 

samtidigt svårare för ungdomarna att bryta mot normerna. Detta i likhet med vad 

respondenterna i min studie berättar om Öjaby. Eftersom merparten av familjerna i Öjaby har 
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liknande socioekonomisk klassbakgrund och förväntar sig att barnen följer en viss väg gällande 

utbildning så finns det även en större kontroll från invånarna i deras område. Edins citat ovan 

är väldigt talande då det visar på att detta är en uppfattning som även personer som inte är 

uppväxta i Öjaby delar.  

 

Trots att viljan att lyckas i skolan finns i Araby så är det inte säkert att familjerna har de resurser 

som krävs för att stötta barnen hela vägen. Elias och Scotson (1999) skildrar i sin studie 

familjerna i outsiderområdet där möjligheten att förbättra villkoren för sig själva eller barnen 

saknades eller inte räckte hela vägen. Många av dessa familjer visste inte hur de skulle gå 

tillväga för att ta sig fram i livet och levde därför dag för dag utan speciella yrkesinriktningar 

eller framtidsplaner. Just resurser är något som respondenter från såväl Araby som Öjaby 

nämner när det kommer till förutsättningar i skolan. En resurs som nämns är bland annat 

svenska språket. Då det kommer många invandrare till området Araby menar respondenterna 

att kunskaper i svenska språket är en avgörande resurs för hur föräldrarna skall kunna stötta och 

hjälpa sina barn i skolan. Mira menar att personer som på grund av ekonomisk brist inte haft 

möjlighet att lära sig läsa eller skriva i sitt hemland får det mycket svårt att klara skolan i 

Sverige. Hon berättar vidare att det finns de som kämpar och sliter för att de SKA lyckas men 

att de redan från start arbetar i uppförsbacke på grund av språkbarriären. Här ser vi ett konkret 

exempel på den sneda resursfördelning som Biterman (2010) menar leder till ojämn belastning 

i samhället. Denna effekt av boendesegregation visar även att språkinlärningen försvåras vilket 

leder till en försämrad integrationsprocess för invånarna i ett bostadsområde. Även Lilja och 

Pemers (2010) forskning kring att ett bostadsområdes sociala karaktär påverkas av andelen 

resurssvaga respektive resursstarka invånare bekräftas inom fälten Araby och Öjaby. I Lilja och 

Pemers studie beskrevs invånarna i det resursstarka området, i likhet med hur respondenterna i 

min studie beskriver Öjaby, ha en högre samhällskompetens och bättre möjligheter att se till 

sina egna och sina barns behov. 

 

6.6.2 Arbete 

 

Jag skulle skriva på mitt CV att jag är ifrån Öjaby men jag skulle inte göra det om jag var från 

Araby. Jag tror inte att det är till någon fördel. I Växjö så vet man ju att generellt sätt så är det 

drivna och engagerade människor som bor i Öjaby. Om två personer som var likadana, exakt 

samma sak, en från Öjaby och en från Araby, Då känns det som att de kanske skulle välja den 

som var från Öjaby. För att Öjaby har bättre rykte än Araby. (Emma, Öjaby) 
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Samtliga respondenter är eniga om att personer från Öjaby även har bättre förutsättningar 

gällande arbete än vad personer från Araby har. Citatet ovan är ett exempel på ett av de 

uttalanden gällande skilda arbetsmöjligheter utifrån bostadsområde som framkommit i 

intervjuerna. Uppfattningen är densamma oavsett om du kommer från Araby eller Öjaby: 

Kommer du från Öjaby, området med gott rykte och socioekonomiskt stark prägel så kommer 

du att lyckas bättre i arbetslivet. Ahmed och Edins citat nedan förklarar detta närmare: 

  

Jag tror inte, jag vet, att de utanför Araby har mer möjligheter till jobb och allt möjligt. 

Anledningen till att jag har ett sånt bra… vad ska man säga, nätverk, är ju för att jag börja jobba 

som ung och var på möten med högt uppsatta människor. Genom dom har man fått jobb och 

skaffat sig kontaktytor. Och själv velat ta såna steg. Just för att ha nytta till det, som jag har idag 

(Ahmed, Araby) 

 

Många från Araby har ju inte dom här förväntningarna att bara ”aa men jag ska jobba på ett 

kontor, eller jag ska jobba som advokat eller ja”… Även om de har det tänket och den drömmen 

så, de ser aldrig till att det sker. Medan en från Öjaby kanske känner redan att ”fan farsan är 

advokat, jag kan bara bli som han”. Förstår du? Då sker det. För de har alla förutsättningar som 

sagt: de har redan förebilden: Pappa. De har redan kontakterna: Skolan där, fixa så så så. Så 

kommer du och jobbar hos mig sen. Vad ska jag göra liksom. Min pappa går på Soc, vad ska jag 

göra sen? Jag ska också gå på Soc, jag kan väl också leva så, förstår du? (Edin, Araby) 

 

I citaten ovan ser vi återigen exempel på hur kapitalformerna skiljer sig i de olika 

bostadsområdena. I Araby förklarar Ahmed hur viktigt det är med ett socialt nätverk för att 

kunna ta sig någonstans inom arbetslivet. Det sociala nätverket som Ahmed pratar om kan i 

Bourdieus teori översättas till en form av socialt kapital, det som vi till vardags kallar kontakter 

(Engdahl och Larsson 2011). Edin vittnar om att bristen på förebilder gällande högt uppsatta 

arbetspositioner gör att personer i Araby sänker sina ambitioner och därmed förblir blir 

drömmen om ett ”bra” arbete som exempelvis advokat eller läkare enbart en dröm. Här ser vi 

att i brist på symboliskt kapital så som utbildning så krävs det istället en hög grad av socialt 

kapital för att i Araby “lyckas” inom arbetslivet. I Öjaby finns redan de förebilder och de 

resurser (jämför med Elias och Scotsons teori i föregående avsnitt “Skola”) som utgör ett 

symboliskt kapital och därför är det detta som styr invånarna mot de förutbestämda yrkesvalen 

och klassbanorna som följer av att växa upp i deras bostadsområde. Vid sidan av det symboliska 

kapitalet utgör det sociala kapitalet även i Öjaby en betydande faktor i form av familjens 

pushande och nätverk av kontakter gällande skola och arbete.  
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7. Slutdiskussion 

Resultaten av min studie visar att de unga vuxna i Araby och Öjaby upplever att uppväxten i 

deras bostadsområde har haft en stor inverkan på deras identitetsskapande. Respondenterna från 

Araby menar att uppväxten i ett arbetarklasspräglat och socioekonomiskt svagt område gjort 

dem till starka individer med en stor gemenskap i det egna området. Dock är gemenskapen 

begränsad till just Araby och respondenterna berättar om den klyfta de känner gentemot andra 

områden och invånarna där. Sammanhållningen i Araby blir stark då invånarna delar kulturella 

normer och uttryck men även eftersom de delar uppfattningen om att se sig som en 

outsidergrupp i majoritetssamhällets ögon. Araby representerar därför, i relation till Elias och 

Scotsons (1999) teori, både ett etablerat bostadsområde och ett outsiderområde beroende på om 

intervjupersonerna relaterar enbart till det egna området eller om de även inkluderar 

omgivningen utanför Araby.  

 

Medias bild av Araby som ett kriminellt och farligt bostadsområde färgar också av sig på 

samtliga invånare. Det är tydligt att respondenterna upplever att de som begår kriminella 

handlingar, rör sig i gäng eller skapar bråk i Araby för omgivningen utanför bostadsområdet 

fått representera hela området och samtliga invånare. Detta är en form av vad Elias och Scotson 

(1999) kallar moralisk differentiering som innebär att uppförandet hos en grupps värsta eller 

bästa del tillskrivs samtliga i gruppen. Jag ser hos respondenterna från Araby, i likhet med hur 

Ristilammi (1999) skildrade sina respondenters beskrivningar om Rosengård, en önskan och 

vilja att förklara och försvara sitt område och händelser där, en försvarsmekanism som grundar 

sig i att även försvara den egna identiteten. När respondenterna förklarar att alla från Araby inte 

är kriminella, utstötta eller arbetslösa och att det finns de som VILL lyckas, som KAN lyckas 

och som SKA lyckas så förklarar de även sig själva: De är inte som ”alla tror att de är” bara för 

att de är uppväxta i Araby.  

 

I Öjaby berättar respondenterna om hur de från omgivningen i sitt bostadsområde känner en 

stor press att vara ”perfekta”. Merparten av invånarna i Öjaby har välbetalda och högt ansedda 

yrken vilket gör att pressen kring att studera vidare och klättra i karriären påverkar de unga 

vuxna i området. Detta kan direkt relateras till Lilja och Pemers (2010) resultat om hur 

grannskapseffekter har en inverkan ner på individnivå. I min studie är det inte enbart de positiva 

effekterna som kommer av uppväxten i ett socioekonomiskt starkt bostadsområde som färgar 

av sig i form av att de unga vuxna känner ett driv och ser möjligheterna att ”lyckas i livet”. 
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Respondenterna från Öjaby vittnar även om den stämpel som läggs på dem på grund av 

tillhörigheten till deras bostadsområde. Att alla från Öjaby skulle vara snobbar, tycka att de är 

så mycket bättre än alla andra och enbart intressera sig för pengar är inte ovanliga kommentarer 

från omgivningen. Respondenterna från Öjaby berättar även om hur det rykte om Öjaby som 

ett bra och ambitiöst område smittar av sig ner på individnivå. De menar att de får en fördel i 

bland annat arbetssökande enbart eftersom de är från Öjaby och därmed ses som drivna och 

ambitiösa tack vare områdets goda anseende.      

 

Studiens resultat har visat att de kapitalformer, fältspecifika resurser och habitus som Bourdieu 

(1993) tar upp i sin klassteori skiljer sig åt i de två bostadsområdena. I Öjaby gynnas exempelvis 

invånare med ett starkt symboliskt och ekonomiskt kapital. Personer med hög utbildning och 

god ekonomi ”passar in” i bostadsområdet, motsatsen gör det inte. Respondenterna från Araby 

vittnar i resultatet om att de i vissa sammanhang upplever att de inte ”passar in” eller accepteras 

på grund av tillhörigheten till sitt bostadsområde. En av de strategier som tillämpas är att 

respondenterna anpassar sitt språk, som Erikson (1969) menar fungerar som en 

identitetsmarkör, för att passa in i de sociala krav som ställs i olika situationer. Språket, som 

utgör en del av det kulturella kapital som de utvecklat i sitt bostadsområde, är inte gångbart i 

andra miljöer eller sammanhang utanför Araby vilket innebär att de måste ge avkall på sitt 

habitus och modifiera detta för att kunna accepteras.  

 

I min studie är samtliga respondenter eniga om att människor från Öjaby har bättre 

förutsättningar i livet än vad människor från Araby har. Förutsättningar i livet påverkar val av 

yrke, umgängeskrets, fritidssysslor, familjeförhållanden, omgivningens syn och i slutändan en 

människas hela identitet. Detta resultat pekar på hur ett bostadsområdes klassprägel kan avgöra 

hur människor blir sedda och behandlade i samhället. Inte enbart av andra individer utan även 

i skolsituationer och arbetsrelaterade sammanhang. Om människor upplever att de redan på 

förhand blir bedömda utifrån vilket område de kommer från är risken stor att personerna lever 

upp till den stämpel som omgivningen “ändå redan har satt på dem”- något som Bauder i sin 

studie kallar för självuppfyllande profetior. Resultaten i min studie har dels bekräftat och dels 

motsagt de självuppfyllande profetior som Bauder (2001) skriver om i sin forskning. I min 

studies medelklasspräglade område, Öjaby, har profetiorna visat sig vara gynnande eftersom 

omgivningen har höga förhoppningar om dessa individer vilket leder till en lyckad karriär eller 

höga ambitioner. I Araby, området med arbetarklassprägel och dåligt rykte, blir detta dock 

problematiskt då vissa av invånarna här finner sig i omgivningens låga förväntningar och sänker 
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sina ambitioner eftersom de tänker att “om jag är härifrån kan jag ändå inte lyckas”. Resultaten 

visar dock även på en motsatt tendens då respondenterna från Araby vittnar om en revanschlust 

att motbevisa de negativa tankar som de upplever att omgivningen utanför Araby har om 

området. Detta leder till att positiva förebilder växer fram i området och fungerar som 

eftersträvansvärda förebilder att följa, ta efter och se upp till. Detta framväxande av en vilja och 

ambition att bryta upp från sitt bostadsområdes klassprägel är starten på vad Bourdieu benämner 

som en avvikande klassbana. 

 

När människor från områden med skild klassprägel behandlas och bemöts på olika sätt ökar 

segregationen mellan bostadsområden och detta föder i sin tur fördomar och förutfattade 

meningar individer och grupper emellan. Socionomer möter i sitt arbete en stor blandning av 

människor och av dessa har alla olika bakgrund och livshistorier. Risken i arbetet med 

människor är att vi i socialt arbete utgår ifrån våra förutfattade meningar och på så vis 

kategoriserar in människor efter hur de ser ut, hur de talar eller, som min studie visar, vilket 

bostadsområde de kommer från. Mattsson (2014) menar att tillämpningen av intersektionalitet 

som ett sätt att tänka i socialt arbete kan fånga dessa dynamiska maktrelationer inom och mellan 

grupper. Detta utgör då en möjlig väg för yrkesverksamma att undvika stereotypa och 

förenklade uppfattningar om klasstillhörighet och etnicitet.  

 

Min studie har utgått ifrån en kvalitativ metod där sex personer intervjuats. Ett förslag på vidare 

studier kan vara att studera ämnet utifrån en kvantitativ ansats. En mer omfattande forskning 

skulle kunna urskilja om resultaten i min studie kan ses som generella uppfattningar över hela 

Växjö eller i andra städer i Sverige. Ytterligare ett förslag på framtida studier inom ämnet kan 

vara att undersöka hur yrkesverksamma inom socialt arbete ser på och arbetar med människor 

från olika klassbakgrunder, hur deras förförståelse påverkar arbetet med dessa individer samt 

om de upplever att människor behandlas olika i arbetet beroende på vilken klassprägel deras 

bostadsområde har. 
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9. Bilagor 
 

9.1 Statistik 
 

Medelinkomst 

18-64 år 

Män  Kvinnor  Total  

Område Araby Öjaby Araby Öjaby Araby Öjaby 

Medel av 

förvärvs- och 

kapitalinkomst 

individ/år 

171489 430383 129309 303398 151665 367917 

 

 

Utbildning 

18-64 år 
(Avser högsta 

avslutade 

utbildning) 

Grundskola Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial/ 

Forskarutbildning 

Uppgift 

Saknas 

Araby (4083 st 

invånare) 

1105 1687 944 176 

Öjaby (1238 st 

invånare) 

104 515 568 6 

 
Aktivitet 

16-64 år 

Arbetslöshet Arb. Markn. 

politisk  

åtgärd 

Studier Förtidspension Ålderspension 

Araby 

(4083st 

invånare) 

132 267 302 309 11 

Öjaby 

(1238 st 

invånare) 

6 12 73 21 13 

 
Aktivitet  

forts. 

16-64 år 

Vård av 

barn/anhörig 

Sjukpenning Ekonomiskt 

bistånd 

Löneinkomst Övriga Förvärvsarbetande 

Araby 

(4083 st 

invånare) 

196 48 550 183 179 1906 

Öjaby 

(1238 st 

invånare) 

4 3> 3> 42 20 1045 
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9.2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

(Motsvarande guide finns även för Öjaby) 
 

 

Inledning 

 
Om dig 

 

- Berätta om dig själv 

 
Om ditt område 

 

- Vad skulle du säga är typiskt Araby?  

 

- Om du skulle beskriva Araby för en främling, vad skulle du säga?  

 

- Om någon person boende utanför Araby pratar om Araby, vad tror du de säger då?  

 

- Vad tänker du när du läser/hör något om Araby?  

 
Uppväxt 
 

- Vad var det bästa med att växa upp i Araby?  

 

- Vad var det sämsta?  

 

- Hur tror du att det har påverkat dig att växa upp i Araby?  

 

- Tror du att du hade varit annorlunda om du växt upp någon annanstans? På vilket sätt? 

 

- Har du saknat något under din uppväxt i Araby?  

Skola 
 

- Tycker du att det fanns vissa förväntningar på dig i skolan eftersom du kommer ifrån 

Araby? 

 

- Tycker du att alla behandlades lika i skolan, oavsett vilket bostadsområde ni kom ifrån? 

 

- Upplevde du under skoltiden att du blev behandlad på ett visst sätt eftersom du kommer 

ifrån Araby? Berätta 

 

- Upplevde du att det fanns grupperingar i skolan utifrån vilket område man kom ifrån?   

 
 

 

Fritid  
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- Finns det någon fritidsaktivitet som är ”typisk” Araby?  

 

- Finns det någon fritidsaktivitet som är ”icke typisk” Araby?  

 

- Upplever du att det finns grupperingar på fritiden utifrån vilket område man kommer 

ifrån?  

 

 

Status 

 
- Vad är status i Araby?   

 

- Vad anses ”fint” i Araby?  

 

- Vad anses ”fult” i Araby?  

 

- Vilken typ av person tycker du passar in i Araby? Varför? 

 

- Vilken typ av person tycker du sticker ut i Araby? Varför? 

 

Värderingar och uppfattningar 
 

- Hur ser du på personer som kommer ifrån Araby? 

 

- Hur ser du på personer som kommer från Öjaby? 

 

- Hur skulle du beskriva en ”typisk” person från Araby?  

 

- Hur skulle du beskriva en ”typisk” person från Öjaby? 

- Hur tror du personer från Araby ser på Araby som område?  

 

- Hur tror du personer från andra områden, exempelvis Öjaby, ser på Araby? 

 

- Känner du i något sammanhang att det är en fördel att du kommer ifrån Araby? vilket?  

 

- Känner du i något sammanhang att det är en nackdel att du kommer ifrån Araby? 

Vilket?  

 

Förväntningar och fördomar 
 

- Tycker du att det finns vissa förväntningar på dig eftersom du är ifrån Araby? Berätta 

 

- Tror du att det finns vissa fördomar om dig eftersom du kommer ifrån Araby? Berätta 

 

- Har du några fördomar om personer som kommer ifrån Öjaby? Vilka? 

 

- Tror du att personer ifrån Öjaby har några fördomar om Araby som område? Vilka? 
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Villkor och förutsättningar 

- Tror du att personer ifrån Araby har andra ekonomiska förutsättningar än personer ifrån 

Öjaby? Berätta 

 

- Tror du att personer ifrån Araby har andra förutsättningar i skolan än personer ifrån 

Öjaby? Berätta 

 

- Tror du att personer ifrån Araby har andra förutsättningar gällande arbete än personer 

ifrån Öjaby? Berätta 

 

  



 

48 

 

9.3 Informationsbrev 

 
Hej     Växjö den 16/11 2015 

      

  

Jag heter Susanna Mattsson och jag studerar Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. I nuläget arbetar jag med mitt examensarbete som behandlar ämnet:  

 

Identitetsskapande i relation till ett bostadsområdes klassprägel.  

 

Syftet med studien är att jämföra hur unga vuxna upplever sin identitet i relation till deras 

bostadsområdes klassprägel. Studiens fokus kommer att ligga på två socioekonomiskt skilda 

områden i Växjö kommun, Araby och Öjaby.  För att uppfylla syftet med studien kommer jag 

att intervjua unga vuxna i respektive område för att få deras bild av hur deras bostadsområde 

har format dem.  

 

Jag skulle vara mycket glad och tacksam om du vill ställa upp på en intervju där du svarar på 

frågor om din identitet, ditt bostadsområde och din uppväxt där. Ditt deltagande är helt frivilligt 

och du kan dra dig ur studien när som helst. Intervjuplatsen kommer att anpassas efter dina 

önskemål, ett alternativ är att vi ses i ett enskilt studierum på Linnéuniversitet. Jag uppskattar 

intervjutiden till ca 30-60 minuter.  

 

Intervjun kommer att spelas in för att undvika missförstånd och feltolkningar. Efter inspelad 

intervju kommer jag att skriva ut samtalet till textform. Därefter kommer ljudfilen att raderas. 

Du kommer att bli erbjuden att läsa igenom utskriften för godkännande.  

 

All information kommer att hanteras med största sekretess vilket innebär att jag och min 

handledare är de enda som kommer att hantera materialet innan det anonymiseras.  Den 

information som inhämtas kommer enbart användas i denna studie och kommer inte spridas för 

ytterligare användning. Slutversionen av mitt examensarbete kommer att publiceras i den 

svenska akademiska databasen DIVA.  

 

Jag är väldigt tacksam om du vill delta i min studie 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Susanna Mattsson 

Sm222ij@student.lnu.se 

0703-656861       

 

Handledare 

jesper.johansson@lnu.se 

  

mailto:jesper.johansson@lnu.se
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9.4 Intyg om samtycke 
 

Samtycke till intervju  

 

Jag samtycker genom denna underskrift att delta i en intervju den xx/11 2015 i Växjö. Jag har 

tidigare tagit del av ett informationsbrev med information om syftet med intervjun samt hur 

materialet kommer att behandlas och bearbetas. Jag är medveten om att jag även efter 

underskriften har rätt att dra mig ur intervjun och studien när helst jag önskar.  

 

__________________________ 

Underskrift 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

__________________________ 

Datum 

 


