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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate residents own experience of living in Tjärna ängar 

and examine the notions they have about how outsiders think of Tjärna ängar to see if these 

notions affect the residents. The study is a qualitative study in which semi-structured 

interviews were used. The material has been analyzed from three different theoretical 

perspectives, territorial stigmatization, established and outsiders and the media. The result 

showed that the image of the area Tjärna ängar differ between the residents and the 

community. The residents experience the neighborhood as safe while the community sees it as 

disordered. The residents think that a major factor in the creation of the image that exists in 

the community is what media reports about the neighborhood. Furthermore the result showed 

that the neighborhood Tjärna ängar are subject to a territorial stigmatization. 

 

 

Keywords: Residents, neighbourhood, Tjärna ängar, own experience, vulnerable area, 

territorial stigmatization, established and outsiders, media. 

 
 
 
 
 
  



 
 

 
Titel: Röster från ett bostadsområde i Sverige: en kvalitativ studie om boendes egna 

upplevelser av att bo i ett så kallat utsatt område. 

 

Emla Englund och Frida Sandström 

Högskolan Dalarna 

Socionomprogrammet 

Ht:16 

 

Sammanfattning: 

Syftet med studien är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i Tjärna ängar och 

undersöka vilka föreställningar de har om hur utomstående ser på bostadsområdet för att se 

om dessa föreställningar påverkar de boende. Studien är en kvalitativ undersökning där 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Materialet har analyserats utifrån tre olika 

tolkningsramar, territoriell stigmatisering, etablerade och outsiders samt media. Resultatet 

som framkom i studien är att bilden av bostadsområdet Tjärna ängar skiljer sig mellan de 

boende och samhället. De boende upplever området som tryggt medan samhället ser området 

som oroligt. De boende menar att medias rapportering är en stor faktor till skapandet av 

bilden i samhället av bostadsområdet. Vidare framkom att området Tjärna ängar är utsatt för 

en territoriell stigmatisering. 

 

Nyckelord: Boende, bostadsområde, Tjärna ängar, egna upplevelser, utsatt område, 

territoriell stigmatisering, etablerade och outsiders, media. 
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1. Bakgrund och problemformulering  
 

I dagens Sverige talas det i debatterna om att vissa områden ses som utsatta och segregerade 

på grund av bland annat etnicitet, kön, social bakgrund, språk eller ekonomisk position 

(Ungdomsstyrelsen, 2008).  

I Sverige finns det 53 utsatta bostadsområden enligt en rapport från polisen och dessa 

områden rubriceras antingen som utsatta eller särskilt utsatta. Områdena klassas efter 

brottslighet och socioekonomiska faktorer (Nationella operativa avdelningen [NOA], 2015). I 

rapporten definieras ett utsatt område som ett geografiskt avgränsat område som 

kännetecknas av en låg socioekonomisk status och att lokalsamhället är påverkat av 

kriminalitet. I ett särskilt utsatt område är kriminaliteten ännu mer utbredd och det finns en 

rädsla hos dem som bor i området (NOA, 2015).  

I områden som är definierade som utsatta riskerar boende att blir socialt exkluderade. Att 

bli exkluderad från majoritetens arenor, såsom arbetsmarknaden, de politiska-, sociala- och 

ekonomiska fälten skapar en mental och rumslig separation (SOU 2006:73). Dessa 

gränsdragningar och utestängningsaktioner sker genom subtila och till synes betydelselösa 

och oskyldiga handlingar (ibid.). När utomstående aktörer som polis, politiker, media och 

arbetsgivare medvetet eller omedvetet påverkas av fördomar gentemot specifika områden 

och/eller egenskaper hos de boende kan detta leda till att det sker en territoriell 

stigmatiseringsprocess. När utomstående aktörer stigmatiserar boende i specifika 

bostadsområden kallas det adresseffekt, detta kan i sin tur leda till ett försämrat 

självförtroende hos de boende (Alm & Brännström, 2011). 

När individer har negativa upplevelser kring sina levnadsförhållanden ökar de sociala 

riskfaktorer som bland annat är socioekonomiska förhållanden, etnisk segregation och 

marginalisering. I många av de segregerade områdena bor individer som har otillräckliga 

ekonomiska möjligheter och som upplever exkludering från samhällets arenor på grund av sitt 

ursprung (NOA, 2015). Samtidigt som boende kan känna sig exkluderade från det omgivande 

samhället så visar en rapport från ungdomsstyrelsen att många unga upplever en stark 

gemenskap till de andra som bor i samma område. Detta kan leda till att individerna tar hand 

om varandra och en känsla av tillhörighet skapas (Ungdomsstyrelsen, 2008). 

Många av dessa områden byggdes som en del i miljonprogrammet då det mellan 1965 och 

1975 fanns en stor bostadsbrist. Sättet dessa områden byggdes på resulterade i att de blev 

relativt slutna (NOA, 2015).  
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Ett område som var en del av detta miljonprogram var Tjärna ängar i Borlänge kommun (P. 

Bergkvist, personlig kommunikation, 2 januari 2017), vilket är det område som denna studie 

berör. Tjärna ängar byggdes 1970 och enligt SCB bodde det i slutet av 2015, 3330 individer i 

området (ibid.). 

I den tidigare nämnda rapporten från polisen (NOA, 2015) ingår området Tjärna ängar i 

Borlänge och rubriceras i rapporten som ett riskområde. Riskområde är nivån mellan utsatt 

område och särskilt utsatt område och detta innebär att Tjärna ängar löper stor risk enligt 

rapporten att bli ett särskilt utsatt område.  

Den senare tidens tidningsartiklar visar på samma bild som den NOA (2015) gör med rubriker 

som ”Därför anser polisen att Tjärna ängar är ett av landets mest utsatta områden” (Jerdén, 

2016), ” Efter stenkastning och bränder: Kritik på Tjärna Ängar mot polisens arbete” (Sundin, 

2016) och ”Bilbränder i Tjärna Ängar - då kastades sten mot brandkåren” (P4 Dalarna, 2016). 

Vi hittar även olika debattartiklar där boende i området ger sin bild av det som händer, se till 

exempel ”Jag kan ge dig en rundtur i verklighetens Tjärna ängar” (Kaya, 2016).  

När media uppmärksammar bostadsområden kan bilden som media förmedlar få effekter 

för de boende i området. När medias redogörelser är ensidiga och slentrianmässiga kan bilden 

som förmedlas bidra till att forma föreställningar om området och individerna som bor där. 

Detta gör att stereotypa bilder skapas av området och individerna (Wingborg, 2005). 

Vi vill därför i vårt examensarbete intervjua individer som är bosatta i Tjärna ängar för att 

få ta del av deras egna upplevelser av att bo i ett område som klassificeras som ”utsatt”. Vi 

vill undersöka om de boende på något vis känner sig stigmatiserade av det omkringliggande 

samhället. Detta anser vi är viktigt att undersöka för att samhället och myndigheter, till 

exempel socialtjänsten, ska få ta del av boendes egna perspektiv och således inte bidra till den 

eventuella territoriella stigmatisering som sker av dessa individer. Att undersöka boendes 

egna upplevelser kan bidra till evidensbaserad praktik genom att inhämta kunskap från 

eventuella brukare. Därför anser vi att det är viktigt att de boende får sin röst hörd.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i Tjärna ängar och 

undersöka vilka föreställningar de har om hur utomstående ser på bostadsområdet för att se 

om dessa föreställningar påverkar de boende.  
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1.2 Frågeställningar 
• Vilka upplevelser har de boende av att bo i ett så kallat utsatt område? 

• Hur tror boende att utomstående ser på området? 

• Finns det faktorer som påverkar utomståendes syn på området enligt de boende och 

vilka är i så fall dessa?  

• Finns det indikationer på att området utsätts för en territoriell stigmatisering och i så 

fall hur yttrar det sig? 

1.3 Disposition 
I detta examensarbete presenteras totalt åtta avsnitt. Vi har i det första avsnittet redogjort för 

bakgrunden till vårt arbete samt syfte och frågeställningar. I den fortsatta texten kommer vi i 

avsnitt två redogöra och definiera de begrepp som vi anser vara centrala i studien. Avsnitt tre 

innehåller en presentation av den tidigare forskningen. I avsnitt fyra redovisas studiens 

teoretiska tolkningsram. Avsnitt fem behandlar studiens metod. I sjätte avsnittet presenteras 

resultatet av intervjuerna. I avsnitt sju kommer analysen där resultat kopplas samman med 

tidigare forskning och studiens teoretiska tolkningsram. I det sista avsnittet förs en avslutande 

diskussion.   



4 
 

2. Centrala begrepp 
 

I detta avsnitt kommer vi för att underlätta för läsaren kort beskriva de begrepp som är 

återkommande i studien. Vi väljer att beskriva Goffmans syn på stigmatisering eftersom 

begreppet stigmatisering är ett återkommande begrepp i tidigare forskning. Det är även ur 

Goffmans teori om stigma som den territoriella stigmatiseringen vuxit fram vilket är en av 

våra teoretiska tolkningsramar.  

2.1 Utsatt område 
Utsatt område definieras som bostadsområden vilka tenderar att vara segregerade och 

benämnas som problemområden av de övriga samhället (Darvishpour & Westin, 2015). Ett 

utsattområde är alltså ett geografiskt avgränsat område som ofta kännetecknas av en låg 

socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället (NOA, 2015). 

2.2 Stigmatisering 
Ordet stigma kommer från grekiskan och betyder märke, individer är märkta av samhället 

som avvikare (Goffman, 2011).  Om en individ är stigmatiserad kan det innebära att vara 

föraktad, misstrodd och vanärad, detta kan leda till en skadad identitet för individen som i sin 

tur kan väcka starka känslor av skam (Scheff & Starrin, 2013; Goffman, 2011).  Goffman 

talar om tre olika typer av stigma; kroppsliga missbildningar, psykiatriska brister och märken 

som ras, nation och religion, där den sistnämnda typen av stigma kan förmedlas från 

generationer till generation och i lika mån drabba alla medlemmar i en familj (Goffman, 

2011).        

2.3 Territoriell stigmatisering 
Begreppet innebär att invånare i vissa områden blir utestängda från det omgivande samhället 

och där invånarna i dessa områden varje dag blir påminda av samhället att de bor i ett område 

där förlorarna, de misslyckade och de oönskade bor (Wacquant, 2007).    

2.4 Media 
Begreppet media är ett samlingsord för alla typer av kanaler som förmedlar information och 

underhållning. Detta kan bland annat vara tidningar, tv, radio och sociala medier 

(Nationalencyklopedin, 2016).  
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som på olika sätt berör stigmatisering av individer 

och bostadsområden. Vi försökte hitta forskning som berörde boendes egna upplevelser av att 

bo i så kallade utsatta områden men denna typ av forskning var inte så vanligt förekommande. 

I den presenterade forskningen framkommer mycket problem med dessa bostadsområden, 

vi vill egentligen inte bidra till de negativa föreställningarna som finns men det är så här 

forskningsfältet ser ut.   

3.1 Segregerade områden 
I Sverige finns det, precis som i andra västerländska länder, problem kring social rättvisa och 

jämlikhet för individer med utländsk bakgrund då många tenderar att bli socialt exkluderade 

av samhället. Även om Sverige benämner sig som ett multikulturellt land är fortfarande 

integrationen på arbetsmarknaden ett problem samt att nyanlända tenderar att bo i områden 

med hög andel utlandsfödda (Andersson, 2007). Det talas ofta om att den sociala 

exkluderingen och segregationsprocessen kan leda till ökad brottslighet och sociala konflikter. 

Segregationen tenderar också att öka risken för att individer ska bli utsatta för rasism och 

diskriminering. Diskrimineringen kan ske på flera plan som i sin tur påverkar varandra, därför 

kan inte segregationen ses utifrån ett plan utan flera faktorer måste tas i beaktning. Till 

exempel kan diskriminering på arbetsmarknaden leda till individen segregeras från vissa delar 

av bostadsmarknaden och vice versa (ibid.). 

Ett sätt att minska segregationen av bostadsområden kan vara att öka individers inkomster i 

dessa områden så att klyftan mellan andra bostadsområden minskar. Ett problem med detta är 

att när individers socioekonomiska status förändras flyttar de till andra bostadsområden, det 

handlar således om att minska utflyttningen av “medelklassen” som är en anledningen till att 

segregation skapas och återskapas. Det är också på grund av den svenska majoritetens beslut 

att flytta till ”svensktäta” områden som den etniska boendesegregationen uppstår (Andersson, 

2007), så kallad White flight (Bunar, 2005). Trots detta riktas försöken till att minska 

segregationen till de bostadsområden med hög andel utlandsfödda (Andersson, 2007). 

Försöken att minska den sociala och etniska segregationen har inte lyckats, individer är 

fortfarande segregerade från vissa av samhällets arenor och utsatta bostadsområden har 

fortfarande inte samma status som andra bostadsområden. Det vill säga att segregationen som 

finns i samhället har således varken minskat eller försvunnit (ibid.). 

Många segregerade bostadsområden är stigmatiserade på grund av de föreställningar som 

finns om att dessa områden är oroliga och har en hög andel kriminalitet (Sampson & 
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Raudenbush, 2004).  Beroende på individens tolkningsram uppfattas områden olika, vissa 

kanske upplever ett område som oroligt medan andra upplever samma område som lugnt 

vilket påverkar individens beslut att flytta eller bo kvar. Detta innebär att segregation och 

stigmatisering fortsätter att skapas beroende av hur individer uppfattar orolighet i 

bostadsområdet. Därmed kommer de individer som ser mycket oroligheter och således flyttar 

fortsätta reproducera den negativa bilden av området till sin omgivning (ibid.). 

3.1.1 Den etnifierade urbana fattigdomen 

I samhällsdebatten idag har många av dem så kallade utsatta bostadsområdena i Sverige 

definierats som negativt segregerade med ökad arbetslöshet och diskriminering som 

konsekvens (Bunar, 2005). Det är i vissa av dessa områden, speciellt i storstadsregionerna, 

som den etnifierade urbana fattigdomen är mest synlig. Den har sitt ursprung i hur 

samhällsekonomin organiseras samt hur kulturella olikheter hanteras av majoritetssamhället. 

Den etnifierade urbana fattigdomen skapas också genom hur relationer hanteras på olika 

nivåer, mellan majoritet och minoritet, mellan överordnade och underordnade, mellan 

arbetslösa och arbetsgivare, mellan staden och de utsatta områdena, mellan “invandrare” och 

“svenskar” (ibid.). 

Bunar (2005) menar att den etnifierade urbana fattigdomen skapas i skärningspunkten 

mellan den strukturella arbetslösheten och den etniska faktorns två dimensioner; 

diskriminering och stigmatisering. Arbetslösheten som finns i vissa områden där många av 

invånarna har ett annat ursprung utmärker den etnifierade fattigdomen i Sverige. För att förstå 

den strukturella arbetslösheten måste den relateras till den etniska faktorn. Med begreppet 

etniska faktorn vill Bunar (2005) visa att det finns en diskriminering av utrikesfödda på 

arbetsmarknaden samt en stigmatisering av områdena och dess invånare. På grund av 

stigmatiseringen som hänvisar till invånarnas etniska och kulturella annorlundahet avskiljs 

invånarna från resten av samhället, till exempel genom allmänna fördomar och 

tidningsartiklar.  

Bunar (2005) anser således att det är genom diskriminering på etniska grunder och 

stigmatisering som arbetslösheten etableras. På grund av detta minskar individens möjlighet 

att ta del av den normala valfriheten gällande bostad, skola och arbete.  

3.1.2 Grannskapseffekten 

När individers beteende, välfärd eller karriär påverkas av omgivningens karaktär och inte 

har sin grund i individuella egenskaper kan detta fenomen benämnas som grannskapseffekt 

(Ungdomsstyrelsen, 2008). 
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I forskning kring grannskapseffekter undersöks olika sociala och ekonomiska utfall så som 

inkomst, sysselsättning och ohälsa i ett försök att se om var människor växer upp eller bor 

påverkar människors liv. Detta för att försöka förstå social orättvisa och ge politiker verktyg 

för att hitta en balans mellan direkta insatser till områden och mer universella insatser 

(Brännström, 2005).  

Brännström (2005) visar att grannskapseffekter inte påverkar människors möjligheter, tro 

eller önskan i den omfattning som begreppet föreslår. Brännström (2005) menar däremot att 

grannskapseffekt har en större påverkan när det kommer till områdets rykte och självskattning 

än när det kommer till maktlöshet, rädsla för diskriminering och misstro. 

3.2 Medias bild av utsatta bostadsområden och dess invånare 
Bunar (2001) menar att vissa områden och dess invånare beskrivs i negativa former och 

sammanhang av media och andra aktörer i och utanför närsamhället. Det förmedlas en 

reducerad bild av en komplex social helhet vilket leder till att områdena utpekas som 

annorlunda och de boende riskerar att stigmatiseras. Genom dessa negativa representationer 

formas problemkategorier och åtgärdsprogram vilket gör att helheten förbises. Mycket av 

medias rapportering av de stigmatiserade områdena utgår från premissen “vad är fel med 

denna förort” och fel söks i bland annat polisbrutalitet, ungdomars sysslolöshet, kriminalitet, 

byggnaders standard, frånvaro av idrotts och fritidsaktiviteter samt en överkoncentration av 

invandrare. Situationen i socialt utsatta områden konstrueras och representeras som ett 

problem, där orsaken söks inom områden och problemen anses vara “deras” (ibid.). 

Vidare visar Wingborgs (2005) rapport att många av individerna som bor i så kallade 

utsatta områden upplever att media skildrar deras bostadsområde negativt. Medias negativa 

skildring kan leda till att boende i dessa områden utsätts för stigmatisering och social 

utestängning, vilket i sin tur kan påverka deras självbild och självkänsla. Eftersom vissa 

bostadsområden blir utsatta för stigma kan detta leda till att en självuppfyllande profetia 

skapas, vilket innebär att de boendes identitet blir så pass präglad av den negativa bilden som 

framställs så att de omedvetet känner ett behov av att uppfylla denna bild och därmed agera 

utifrån den. Bilden av utsatta bostadsområden som media förmedlar är nära sammankopplad 

med frågan om integration och etnisk diskriminering. Många som bor i utsatta 

bostadsområden är utlandsfödda och när de boende beskrivs i stereotyper kan de ofta bli 

dubbelt påverkade, både som boende i ett utsatt område och som invandrare (ibid.). 

De unga invånarna uppfattar bilden som media framställer av både utsatta bostadsområden 

och invandrare som negativ. Bilden som framställs i media skiljer sig ofta från deras egna 
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upplevelser av att bo i området. Detta kan förklaras med att det finns ett glapp mellan den 

egna bilden av hur verkligheten ser ut och den bilden som media förmedlar (Wingborg, 2005).  

3.2.1 Miljonprogrammet 

I Ericssons (2002) rapport framkommer det att bostadsområden som byggdes under 

miljonprogrammet är väldigt aktuell i den mediala debatten. Skildringen från media av 

miljonprogrammet under de senaste decennierna visar hur miljonprogrammet från början var 

tänkt att symbolisera ett modernare samhälle där hög standard var prioriterat. Dock gick 

skildringarna allt mer över till att bostäderna i miljonprogrammet sågs som permanent 

ofärdiga, smutsiga och skräpiga, för att sedan även associeras med kriminalitet och sociala 

problem. I slutet av sjuttiotalet började områdena i miljonprogrammet presenteras som 

problemområden för att sedan på slutet av åttiotalet förknippas med “problemen med 

invandrare” trots att invandrarna bott i dessa områden från start (Ericsson, Molina & 

Ristilammi, 2002).  

Media beskrev miljonprogrammets områden som annorlunda, exotiska, farliga, 

problematiska och som gåtfulla platser. Dessa beskrivningar kom alltmer att förknippas med 

områdena och befästes genom medias fortsatta rapportering och det skapade en 

stigmatiseringsprocess som lever kvar idag (ibid.). Det skapas symboler som tyder på likhet 

och olikhet, där varje stereotypisk skildring av området etablerar gränser mellan det normala 

och det avvikande. Att dessa avvikelser hela tiden skildras i media skapar och återskapar en 

stigmatisering av områdena (Ericsson, 2002). Avvikelserna jämförs hela tiden med normen 

oavsett om det gäller mångkultur eller statistiska kartläggningar om hälsa och brott. De 

avvikande har därför svårt att leva upp till de tankar som finns uppställda kring normalitet 

(Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002).  
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4. Teoretisk tolkningsram 
 

Nedan kommer examensarbetets teoretiska tolkningsram att presenteras. Syftet med studien är 

att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i Tjärna ängar och undersöka vilka 

föreställningar de har om hur utomstående ser på bostadsområdet för att se om dessa 

föreställningar påverkar de boende. Utifrån detta har teorierna nedan valts. 

Dessa teorier är de verktyg vi kommer använda oss av i vår analys. I Wacquants teori är 

den avancerade marginaliseringen grunden som den territoriella stigmatiseringen vilar på. Av 

denna anledning har vi valt att kort förklara vad avancerad marginalisering betyder även om 

vi endast kommer använda oss av den territoriella stigmatiseringen i vår analys. 

4.1 Avancerad marginalisering 
Wacquants (2008) begrepp avancerad marginalisering syftar till att förklara den nya typen av 

marginalisering som alltfler boende i vissa specifika områden i staden utsätts för. Wacquant 

(2008) menar att det är en process som leder till att individer fastnar i arbetslöshet och 

diskriminering då den marginaliserade processen tvingar in individer i fattigdom och 

hopplöshet. Med begreppet avancerad marginalisering menar Wacquant (2008) att 

marginaliseringen är något som avancerar och således ligger framför oss. Avancerad 

marginalisering tenderar att koncentreras till vissa isolerade och tydligt avgränsade 

bostadsområden (Wacquant, 2007). I denna teori är den territoriella stigmatiseringen en 

central del.    

4.2 Territoriell stigmatisering 
Områden som är utsatta för den territoriella stigmatiseringen kan uppfattas som fördömda 

både av utomstående och av en del av dess invånare. Även om dessa bostadsområden är säkra, 

trygga och ofarliga smutskastas de genom nedvärderande beskrivningar och en vanära skapas 

genom att området utsätts för en territoriell stigmatisering, platsens vanära tenderar att färga 

av sig på dess invånare (Wacquant, 2007). Individerna blir bärare av områdets stigma och 

negativa stereotyper tillskrivs dem. Dessa stereotyper tenderar att vara sammankopplade med 

fattigdom, kriminalitet, våld och människor med annan etnisk bakgrund. Den negativa bild 

som bostadsområdena har, återskapas och upprätthålls genom både “from below” vilket 

innebär interaktionen i det dagliga livet och “from above” som innebär medias rapportering 

samt de politiska debatterna (Wacquant, 2008). 

Den territoriella stigmatiseringen härstammar ur Goffmans teori om stigma, men 

Wacquant (2007) riktar kritik mot Goffman för att han inte har tagit med platsen som 
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individen bor på som en central faktor i stigmatiseringsprocessen. Genom kritiken har den 

territoriella stigmatiseringen vuxit fram. Wacquant (2007) menar att territoriell stigmatisering, 

precis som Goffmans stigma, kan överföras genom släktskap och även färga av sig på 

medlemmar i familjen. Skillnaden är enligt Wacquant (2007) att den territoriella 

stigmatiseringen kan döljas, mildras eller till och med försvinna genom att byta bostadsort.  

Den andra sidan av den territoriella stigmatiseringsprocessen är förlusten av “platsen”. 

Detta innebär att invånarna i området förlorar en familjär och säker plats där invånarna kan 

identifiera sig med varandra och kan känna en gemenskap. Det kan ske en förskjutning från 

en hemtrevlig plats till en främmande på grund av den territoriella stigmatiseringen 

(Wacquant, 2007). 

En konsekvens för boende i områden som utsätts för den territoriella stigmatiseringen kan 

vara att stigmat skapar känslor av skam (Wacquant, 2008). Dessa möjliga skamkänslor kan 

leda till att boende förnekar sin tillhörighet till området samt distanserar sig från området och 

dess övriga invånare. Detta kan förklaras som ett försök att återigen få tillbaka sitt självvärde 

som kan ha gått förlorat på grund av att deras identitet kopplas samman med den negativa 

bilden av området. Detta fenomen benämner Wacquant (2008) som ett “non-belonging” som 

kan hindra invånarna i bostadsområden att skapa en positiv gemenskap.         

Det finns även en annan aspekt på hur individer hanterar den territoriella stigmatiseringen, 

Sernhede (2002) menar att det kan ske ett “kollektivt” motstånd till den negativa bilden som 

förmedlas. Att vara utpekad som andra klassens medborgare på grund av ens bostadsområde 

kan leda till att invånarna mobiliseras för att försvara bostadsområdet. Det kan även uppstå en 

känsla av att behöva försvara sin identitet, speciellt bland unga. Hur individerna går till väga 

för att göra detta kan skilja sig åt, å ena sidan kan det handla om att individen försöker visa en 

positivare bild av sitt område, å andra sidan kan det handla om att individen medvetet spelar 

på eller lever upp till de bilder av farlighet som förmedlas (ibid.).     

Den spridning av fördomar som sker kring de stigmatiserade bostadsområdena behöver 

inte vara förankrade i en verklighet för att sprida sig till allmänheten. Bilden som sprids 

påverkar uppfattningen hos allmänheten om att dessa områden utgör en hotbild (Wacquant, 

2008). 

Wacquant (2008) menar att fenomenet territoriell stigmatisering återfinns i flertalet 

industriländer och påverkar framväxten av zoner i staden. 
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4.3 Etablerade och outsiders  
I Elias och Scotsons (1999) studie om staden Winston Parva undersöker de två 

arbetarklassområden som inte skiljer sig märkbart åt när det gäller inkomst, sysselsättning och 

samhällsklass. Däremot fann de en figuration som uppstod i staden när en ny samhällsgrupp 

flyttade in i området (Elias & Scotson, 1999).  

De upptäckte att det bland de ”etablerade” fanns en attityd och en föreställning om att de 

såg på sig själva och sitt bostadsområde som överlägsen de nyinflyttade, gruppen “outsiders”. 

Den så kallade etablerade gruppen bestod av en social grupp som hade en gemensam historia, 

ett “vi-ideal” och som såg på sig själva som överlägsen den andra gruppen. De hade en 

liknande social bakgrund samt kulturella perspektiv där deltagarna i gruppen identifierade sig 

med varandra, det fanns ett “vi-ideal” som skapade en stark gemenskap. Till outsidergruppen 

tvingades således de individer som inte kunde identifiera sig med “vi-idealet”. Dessa individer 

tilläts inte heller göra det av de etablerade. Gruppen outsiders hade inte en gemensam historia 

där de kunnat skapa traditioner och sociala band som knutit dem samman. (Elias & Scotson, 

1999). Gruppen outsiders ansågs vara sämre och underlägsna de etablerade. Denna syn mellan 

grupperna påverkade den sociala relationen och kommunikationen mellan områdena. För att 

förklara statushierarkin mellan områdena lyfte Elias och Scotson (1999) det historiska 

processperspektivet som innebär att historien används för att förstå varför det ser ut som det 

gör idag. Utifrån detta perspektiv förklaras de etablerades makt över gruppen outsiders genom 

att de etablerade funnits på platsen längre och därmed hunnit skapa sig traditioner och sociala 

normer som alla i samhället underkastade sig (ibid.).   

Hos de etablerade skapades en kollektiv bild av outsiders utifrån de egenskaper som de 

etablerade tillskrev gruppen. Detta skapade ett förtryck och en stigmatisering skedde av 

outsidergruppen. Om outsidergruppen hade funnit sig i den lägre positionen i hierarkin samt 

anpassat sig till de etablerades normer och värderingar hade de etablerade möjligtvis 

accepterat dem då de inte hade utmanat de etablerades makt. Genom att normerna i grupperna 

skilde sig åt skapades en segregering mellan de etablerade och outsiders vilket ledde till att de 

etablerade stängde ute outsidergruppen från sin gemenskap (Elias & Scotson, 1999).  

I den etablerade gruppen fanns en strävan efter att leva enligt normen, en nomi, medan det 

i outsidergruppen fanns en anomi. Outsidergruppen hade inte lyckats skapa en lika stark 

samanhållning eftersom det inte fanns gemensamma normer och värderingar. Denna anomi 

står i kontrast till det som anses som normalt och syftar till att peka på att det finns någon 

form av missförhållanden och brist på sammanhållning (ibid.). Eftersom de etablerade 

värnande om sina traditioner och normer skapades en rädsla och motvilja mot 
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outsidergruppen, som upplevdes som ett hot då de utmanade allt som de etablerade värnade 

om. Genom detta sker en figuration mellan en maktstark grupp som kan utesluta den svagare 

gruppen (Elias & Scotson, 1999).  

Denna maktskillnad skapar föreställningar om gruppers olika moraliska värden. Den 

etablerade gruppen påtvingar den andra gruppen sin definition av både sig själv och av dem. 

Maktskillnader sågs ligga i att alla grupper ingick i en moralisk hierarki där vissa grupper 

uppträdde mer moraliskt rätt än andra (ibid.).  

De etablerades rykte definierades av den finare majoriteten hos gruppen medan outsiders 

rykte definierades av den sämsta minoriteten. Detta gjorde att outsidergruppens beryktade 

minoritet kastade en skugga över hela grannskapet som förpestade tillvaron för invånarna, 

skadade deras självkänsla och uppskattning av sitt bostadsområde och bevarade deras låga 

status i andra stadsbors ögon (Elias & Scotson, 1999).         

 4.4  Media och makt                   
I Goffmans (2011) teori om stigma beskriver han olika faktorer som bidrar till att 

stigmatisering uppstår i samhället. Det som däremot förbises i hans teori är hur olika 

maktaspekter bidrar till stigmatiseringen. Rollen som media har i skapandet av stigmat blir 

synlig genom att media visar och upprätthåller representativ information genom valet av 

nyhetsframställningar.     

Enligt Strömbäck (2000) så har media en makt över medborgarna i samhället då de 

samhällsfrågor och samhällsproblem som media uppmärksammar mest även blir de 

samhällsfrågor och samhällsproblem som medborgarna tycker är viktiga. Men för att detta ska 

ske krävs det att mediauppmärksamheten når över en viss tröskel, således att budskapet sänds 

ut tillräckligt många och upprepade gånger. Det är viktigt att förstå relationen mellan 

verkligheten och bilden av verkligheten, bilden som framställs behöver inte vara hela 

sanningen (Strömbäck, 2000). 

Det finns en möjlighet för starkare aktörer i samhället att påverka vad som ska 

uppmärksammas i media genom att de framställer budskapet så att det passar media samt att 

de kan påverka hur dem själva framställs (ibid.). I vissa fall har medierna också en tydlig 

opinionsbildande roll, där de formulerar och driver en fråga på ett sådant sätt att politiker och 

allmänheten bara agerar och reagerar inom de förståelseramar som medierna skapar (Brune, 

2015).  

Individer möter dagligen, frivilligt eller ofrivilligt, en mängd information som sänds ut från 

olika mediala rör (Strömbäck, 2000). För att hantera all denna information så tolkas och 
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bearbetas våra perceptioner utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar. När detta 

händer skapas så kallade scheman som sedan kan hjälpa oss med att förstå världen. Avståndet 

mellan våra scheman och verkligheten skiljer sig, beroende på hur det egna schemat ser ut. 

Media är en bidragande faktor till hur individer ser på verkligheten och hjälper även till att 

forma individers uppfattningar om saker och ting (ibid.). Medierna skapar inte människors 

åsikter, känslor och attityder men samtidigt anses medierna ha en nyckelroll när det gäller att 

strukturera förståelsen av omvärlden (Brune, 2015). Medierna tillhandahåller bilder och 

diskurser genom vilka människor tolkar och bygger sin verklighet då medierna riktar 

uppmärksamheten mot vissa håll och sätter dagordningen för de offentliga samtalen i 

samhället (ibid.).      

Eftersom medierna benämner och klassificerar fenomen är det viktigt att alla har tillträde 

till dessa arenor och får komma till tals i nyhetsmedierna för att ges inflytande och kunna 

skapa en förståelse för sina egna eller gruppens intressen (Brune, 2015). Nyhetsmediernas 

etablerade mönster gör att minoritetsgrupper och grupper som befinner sig långt från 

makteliten ofta uppmärksammas i medierna först när de är involverade i något negativt 

(ibid.).     

Det hela handlar om vem som har makten att uttala sig och det är mycket sällan de boende 

själva som beskriver sin bostadsmiljö i negativa ordalag. Makten över beskrivningar ligger 

istället i olika professionaliteter vilket till slut leder till en situation där det är svårt att tränga 

igenom med andra synsätt då bilden av området redan är etablerad och människor får svårt att 

ta till sig alternativa tolkningar (Arvastson & Suur-Nuuja, 2002). Lösningen på problemet är 

att försöka få fram de boendes berättelser samt egna upplevelser så att inte bara utomstående 

har tolkningsföreträde i media (Ericsson, 2002).         

             

  



14 
 

5. Metod 
 
I den här undersökningen har en kvalitativ metod använts och semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med sex boende i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge kommun.   

Nedan redogörs undersökningens upplägg samt en noggrann beskrivning av hur varje steg 

har genomförts. Avslutningsvis sker en diskussion kring de etiska överväganden som tagits. 

5.1 Val av metod  
Eftersom syftet med studien är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i 

bostadsområdet Tjärna ängar valdes intervjuer och närmare bestämt semistrukturerade 

intervjuer. Under en intervju finns det stora möjligheter att få fatt i berättelser som förklarar 

den mänskliga världen och dess innebörder. Genom sina berättelser kan individer på ett 

kraftfullt sätt göra sin sociala verklighet och sina egna erfarenheter förståeliga (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Valet av metod baserades på att vi ville ge informanterna tillräckligt med utrymme för att de 

själva skulle kunna få berätta sina upplevelser men samtidigt ha en viss struktur i 

intervjusituationen.   

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna genomföra semistrukturerade intervjuer upprättas en intervjuguide där frågorna 

är öppet formulerade så att informantens egen berättelse kommer fram (Bryman, 2011). 

Genom upprättandet av en intervjuguide har det förbestämts vilka aspekter av informantens 

berättelse som ska beröras (Grinnell & Unrau, 2014). Samtidigt har intervjun en flexibilitet 

där ordningen på frågorna kan ändras och nya frågor kan ställas utifrån vad informanten säger 

(Bryman, 2011). 

I semistrukturerade intervjuer skapas en viss struktur som kan bidra till att säkerhetsställa 

att intervjuerna kan jämföras vid en analys (ibid.). 

5.1.2 Intervjuguide 

Bryman (2011) menar att frågorna i en intervjuguide ska vara utformade så informanterna har 

utrymme att beskriva sina upplevelser och åsikter utifrån sin värld. Frågorna brukar även vara 

mer allmänt formulerade i semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011).   

Utformandet av intervjuguiden (Bilaga 1) skedde utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar. Frågorna formulerades så öppet som möjligt för att informanterna inte skulle 

bli styrda samt att deras egna beskrivningar skulle få stå i centrum. Utifrån syftet skapades tre 

olika teman i intervjuguiden som var: bakgrund, egna upplevelser av att bo i området samt 
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andras upplevelser av området enligt intervjupersonen. Vi skapade följdfrågor utifrån våra 

huvudfrågor, vissa av dessa följdfrågor styrdes av informanternas svar till exempel om de 

svarade ja eller nej.  

5.2 Urval 
Då denna undersökning syftar till att beskriva boendes upplevelser bestod populationen av 

individer som bott i Tjärna ängar i minst fem år. Detta för att det då kan anses finnas en god 

kännedom om området.  

För att få tag på informanter genomfördes ett målinriktat snöbollsurval.  Det målinriktade 

urvalet innebär att informanter som är relevanta för forskningsfrågan väljs ut (Bryman, 2011). 

Vidare beskrivs snöbollsurval som ett slags bekvämlighetsurval där de utvalda informanterna 

används för att få tag på ytterligare informanter (ibid.).  Snöbollsurvalet kan vara lämpligt 

använda när det uppstår svårigheter att hitta relevanta informanter (Grinnell & Unrau 2014). 

De första informanterna hittades genom privata kontakter då en av oss känner individer 

som bor i Borlänge som i sin tur kände individer i det aktuella området. Det var svårt att få tag 

på tillräckligt många informanter på detta sätt därför blev nästa steg att använda 

informanterna för att få tag på fler informanter som levde upp till kriterierna för 

undersökningen.  

Populationen som intervjuats består av en blandning mellan kvinnor och män i olika åldrar 

samt med olika etnisk bakgrund för att öka representativiteten. Dock är vi medvetna om att 

representativiteten är låg då det endast är en liten grupp av hela populationen som intervjuats.  

Vi väljer att inte gå in närmare på hur populationen var fördelad för att skydda 

informanternas anonymitet. Vidare i analysavsnittet kommer inte ålder, kön eller etnicitet 

nämnas.  

5.3 Genomförandet av intervjuer 
I undersökningen intervjuades sex individer som är boende i bostadsområdet Tjärna ängar. Vi 

genomförde tre intervjuer var, uppdelningen syftade till att mötet skulle bli så jämlikt som 

möjligt för informanten då denne endast behövde möta en intervjuare. Vi tänker oss att vi som 

intervjuare redan har ett maktövertag i situationen och uppdelningen av intervjuerna var ett 

försök att minska maktövertaget i mötet. Innan intervjun lämnades informationsbrevet till 

informanterna (Bilaga 2) och de fick god tid på sig att läsa igenom detta. Informanterna fick 

själva bestämma platsen som intervjun skulle genomföras på. Innan intervjun började ställdes 

frågan om informanten tyckte att vi skulle benämna området eller anonymisera området, 

ingen av informanterna tyckte att området behövde anonymiseras. Genom att våra frågor var 
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allmänt formulerade var det av stor vikt att vi var lyhörda för vad informanten sa, genom detta 

kunde vi ställa följdfrågor som hjälpte oss besvarar våra frågeställningar. Alla utom en 

intervju spelades in, då informanten inte ville detta fördes istället noggranna anteckningar. 

Efter intervjuerna transkriberades materialet för att sedan analyseras. Transkriberingen 

skickades till de informanter som ville ta del av denna och ingen hörde av sig angående 

innehållet.  

5.4 Databearbetning och analys 
Analysen av det insamlade materialet gjordes utifrån en tematisk analys vilket enligt Bryman 

(2011) är den mest vanliga analysformen vid kvalitativa undersökningar. I den tematiska 

analysen ligger fokus på att hitta återkommande teman i den data som insamlats, teman och 

subteman hittas genom noggrann läsning av materialet vid flera tillfällen. I den tematiska 

analysen ligger vikten på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman, 2011).  

Vi började med att lyssna igenom materialet för att transkribera detta, sedan lästes 

materialet igenom vid ett flertal gånger och diskuterades. Materialet anonymiserades genom 

att kodningar i form av nummer skapades. Nästa steg var att leta efter gemensamma nämnare 

i materialet för att sedan utifrån dessa skapa teman. Vi hittade fyra huvudteman som sedan 

delades upp i subteman, dessa huvudteman var; egna upplevelser av att bo i området, hur de 

boende påverkas, bilden som skapas och känsla av att inte få tillhöra. Efter detta plockades de 

citat som var talande för vår studie fram.  

Citaten formulerades i viss mån om för att underlätta för läsaren genom att till exempel ta 

bort hmm, mm med mera, samt att till exempel uttrycken ”ba” gjorde om till bara. Vi har även 

följt de riktlinjer gällande citat som Bryman (2011) presenterar. Citaten presenteras i 

resultatavsnittet. 

5.5 Metodologiska reflektioner 
Vi är medvetna om att det finns andra metoder än den valda som hade kunnat användas för att 

uppnå studiens syfte. Ett exempel är att genomföra intervjuer i en fokusgrupp då 

intervjusituationen även där blir öppen för individers egna berättelser. Dock anser vi att med 

den metoden finns det en risk att individerna påverkar varandra i gruppen. Vi menar att 

genom individuella intervjuer kan man lättare nå individens egen upplevelse utan gruppens 

möjliga påverkan. Kvale och Brinkman (2014)  menar att intervjuer är fördelaktigt när studien 

syftar till att undersöka olika aspekter av mänsklig erfarenhet. Därför menar vi att det var 

relevant att välja intervjuer som metod för att svara på syftet. När det kommer till 

semistrukturerade intervjuer är en fördel att intervjuaren har en intervjuguide att luta sig mot. 
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Detta gör att intervjun har en struktur samtidigt som intervjuaren kan ha ett flexibelt 

förhållningsätt (Bryman, 2011). En nackdel med intervjuer är att det är informanten som styr 

samtalet och bestämmer när en fråga är färdigbesvarad vilket i vissa fall kan leda till att 

materialet kan bli tunt och svåranvänt (ibid.). Dock var detta inget som inträffade i våra 

intervjuer då alla hade utförliga svar på de frågor som ställdes. När det gäller 

semistrukturerade intervjuer kan en nackdel vara att intervjuaren med sin intervjuguide går 

miste om möjliga teman som kanske dykt upp om informanten fått tala fritt. Detta har vi 

bemött genom en öppen slutfråga som syftar till att informanten själv får möjlighet att berätta 

om det finns något som inte berörts.    

I valet av urvalsmetod finns en möjlig brist i och med att snöbollsurvalet innebär att 

tidigare informanter används för att få tag på fler informanter. Detta kan leda till att endast 

individer från samma grupp intervjuas och således kan svaren likna varandra. Risken är att vi 

går miste om individers perspektiv som skiljer sig från gruppen då individer i samma grupp 

tenderar att ha liknande upplevelser och åsikter. Detta har vi försökt att åtgärda genom att 

fråga efter informanter från olika kretsar samt att vi har valt informanter med olika kön och 

ålder.  

Vid genomförandet av intervjuer kan det hända att informanten inte vill bli inspelad eller 

att informanten kommer ur fattning, blir oroad eller självmedveten när informanten vet att den 

blir inspelad (Bryman, 2011). Vi har tagit i beaktning att svaren kan ha påverkats genom att vi 

har spelat in och informanterna därför känt sig hämmade av inspelningen. Dock har fördelen 

med att det är ett tillförlitligt minne övervägt denna nackdel. Om informanten inte ville bli 

inspelad fördes istället noggranna anteckningar under intervjun. Svårigheten med detta är att 

fånga allt som informanten säger.   

5.5.1 Tillförlitlighet 

Begreppen reliabilitet och validitet är av många forskare ifrågasatta när det kommer till 

kvalitativ forskning då dessa begrepp är utformade efter den kvantitativa forskningen som 

syftar till att mäta (Kvale & Brinkmann, 2014). I kvalitativ forskning diskuteras andra sorters 

begrepp som är mer applicerbara på denna typ av forskning, ett sådant begrepp är 

tillförlitlighet (ibid.). Tillförlitligheten kan delas upp i fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten syftar till att undersökningen genomförts enligt de regler som finns samt att 

informanterna ska ta del av resultaten för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten rätt 

(ibid.). Detta har uppnåtts genom att transkriberingen har skickats till respektive informant. 
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Under intervjutillfällena ställdes också frågan om informanterna ville ta del av det slutglitliga 

resultatet och vid intresse av detta skickas även den. 

Överförbarheten är den kvantitativa motsatsen till generaliserbarhet och syftar till djup 

genom fylliga redogörelser som möjliggör för läsaren att bedöma överförbarheten av 

resultaten till en annan kontext (Bryman, 2011). Genom så tydliga beskrivningar som möjligt 

av boendes egna upplevelser försökte vi uppfylla detta kriterium, men eftersom 

undersökningen gjorts i en liten omfattning försvåras undersökningens överförbarhet till andra 

kontexter. Detta på grund av att resultatet inte kan anses vara representativt.  

Pålitlighet innebär att forskaren redovisar tillvägagångssättet tydligt så att läsaren kan följa 

med i forskningsprocessen. Genom detta uppstår transparens i undersökningen och läsaren 

kan granska och utvärdera undersökningens pålitlighet (Bryman, 2011). För att uppnå detta 

kriterium redovisas alla steg i vår undersökning. Handledare och andra studenter har granskat 

vårt arbete under arbetsgång för att säkerhetsställa studiens pålitlighet. 

Det sista kriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera vilket handlar om forskarens 

objektivitet. Forskaren måste vara medveten om sina förförståelser för att inte låta dessa 

påverka och styra forskningsprocessen (Bryman, 2011). För att uppnå detta kriterium har det 

genomgående förts diskussioner om vår förförståelse samt vilka fördomar som vi besitter. 

Genom att medvetandegöra detta hoppas vi att vi kunnat skapa en så stor objektivitet som 

möjligt.  

5.6 Etik 
Gällande etiken i denna studie har vi tagit ställning till blanketten som Forskningsetiska 

nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna har om studenters etiska egengranskning (Bilaga 3). 

Den frågan där eventuella frågetecken kan uppstå är frågan om undersökningen kan påverka 

respondenterna psykiskt eller fysiskt. Efter noggrant övervägande anser vi att så inte är fallet 

då våra frågor inte är av en sådan karaktär, att det inte finns en risk att respondenterna 

påverkas negativt psykiskt. Detta är ändå något vi har haft i åtanke under arbetet med 

intervjuguiden. Gällande frågan om känsliga personuppgifter ska beröras, ställer vi frågor om 

etnicitet, dock anser vi inte detta vara ett bekymmer då vi inte kommer använda de inhämtade 

svaren på ett sätt som kan ses som oetiskt. Frågorna kring etnicitet syftar endast till att skapa 

en förståelse om det gällande bostadsområdet. 

Enligt Bryman (2011) finns det fyra krav som är viktiga att ta ställning till när det gäller 

forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna får ta del av syftet och vilka 
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moment som ingår i undersökningen. Information ska ges om att deltagandet i 

undersökningen är helt frivilligt och att informanterna kan avbryta sitt deltagande när som 

helst. Samtyckeskravet syftar till att informanterna ska ha gett sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet menar att all data som insamlats ska förvaras på ett 

sätt så att ingen obehörig kan komma åt det samt att alla uppgifter behandlas med största 

försiktighet. Nyttjandekravet avser att den data som samlats in endast används i 

undersökningen (Bryman, 2011).  

Dessa fyra krav säkerhetsställs genom att varje respondent får ett kort informationsblad 

(Bilaga 2) där det framkommer vad syftet med undersökningen är, vilka moment som ingår, 

vad uppgifterna kommer användas till, att alla uppgifter kommer hanteras med sekretess, att 

det är frivilligt samt att de får avbryta när de vill. Informanterna tillfrågades även om de ville 

delta i undersökningen i informationsbrevet. Vidare hanterades det inspelade materialet och 

transkriberingarna endast av författarna. Det insamlade materialet sparades på en låst dator så 

att ingen obehörig kunde komma åt materialet.    

Anledningen till att vi frågade informanterna om de tyckte att området skulle anonymiseras 

eller inte var för att respektera de boende då vi med denna undersökning eventuellt skulle 

kunna bidra till den negativa bild som finns.  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av intervjuerna. Vi kommer börja med att kort 

presentera informanterna som deltagit i vår undersökning. Därefter redovisar vi i de fyra 

huvudteman vi hittat och deras respektive subteman. Våra huvudteman är; egna upplevelser 

av att bo i området, hur de boende påverkas, bilden som skapas och känsla av att inte få 

tillhöra.  

I resultatdelen presenteras mycket citat då vi anser att det är viktigt att ge utrymme för de 

boendes upplevelser. Syftet med studien är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i 

Tjärna ängar och undersöka vilka föreställningar de har om hur utomstående ser på 

bostadsområdet för att se om dessa föreställningar påverkar de boende. För att syftet ska 

uppnås är det således de boendes egna röst som är central i detta avsnitt. Varje huvudtema 

kommer att avslutas med en kort sammanfattning. I nästa avsnitt kommer resultatet knytas an 

till tidigare forskning och vår teoretiska tolkningsram. 

6.1 Informanterna 
Informanterna hade olika kön, ålder och bakgrund. Alla var boende i området och hade bott 

där i minst fem år. Vi väljer att inte presentera dem mer ingående för att skydda deras 

identitet. Vi kommer att presentera informanterna i citaten som i1, i2 och så vidare. 

6.2 Egna upplevelser av att bo i området 
Här nedan presenteras boendes syn på Tjärna ängar. 

 

“Att bo i Tjärna ängar (...) bra, alla känner varandra. Det är som att bo vart som 

helst i Sverige” –i6-  

6.2.1 Uppfattning av området 

De flesta av informanterna beskrev att de trivdes i området och att de upplevde området som 

tryggt. Det fanns även känslor av otrygghet som ofta uttrycktes i relation till rädsla att utsättas 

för brott. 

 

“Jag är trygg (...) alltså jag tycker om området jättemycket (…) allt är fördel på 

grund av människorna som bor i området, dom är snälla människor” -i5- 

 

“Bra för mig. Jag tycker om att bo i Tjärna ängar men jag tycker inte om när det 

brinner och är stökigt eller när tidningarna inte stämmer eller när dom överdriver. 

(...) jag vill rensa bort allt dåligt och ge en bättre bild av området. Jag trivs väldigt 

bra” –i1- 
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“Ja det är mycket som är bra och det finns ju kvar, men det är osäkert man får titta 

var man ställer grejer (...) normalt så är det lite osäkrare än andra områden” -i3- 

 

När det gällde att vara ute sent på kvällen, fanns det blandade känslor. Bland annat beskrev 

informant 2 en känsla av trygghet på kvällen då denne menade att om hen går ut mitt i natten 

så känner sig hen mer säker i området än i andra områden i Borlänge. Känslan av säkerhet 

bottnade i tryggheten av att känna sig hemma. Informant 3 menade istället att hen tog bilen på 

natten för att undvika gång och cykelvägar för att inte riskera att möta killgäng. Detta 

grundande sig i en tanke om att det finns en risk i att bli rånad då hen inte litade på de killgäng 

som rör sig ute sent på natten. 

Informanterna lyfte fram att det har hänt vissa saker som kan ses som problem men att 

händelserna inte påverkade deras känslor för området. De kände sig fortfarande trygga. 

 

“Lite såhära värsta problemfria stället (...) det har inte alltid varit lugnt här och det 

har hänt ganska mycket här. Fast ändå så känner man sig trygg och bekväm i den 

miljön och det är inte så att man är rädd eller nåt” –i2- 

 

6.2.2 Miljö  

På frågan om hur de boende upplever miljön i Tjärna ängar så framkom det olika upplevelser. 

Vissa upplevde miljön i området som fin och andra upplevde den som mer sliten och dåligt 

skött. 

”Portarna är smutsiga och sånna här saker, luktar kiss och sånna här grejer. Man 

städar inte, på det sättet är det dåligt men annars är det bra (…) dom städar inte 

längre portarna i Tjärna ängar (...) dom tänker ingen bryr sig, ingen kommer 

anmäla, varför ska vi städa varför ska vi slösa pengar på det här” –i6-  

 

“Det är inte skräpigt. Det är fint och vi är renare än dom andra områdena, jag kan 

jämföra med vilket område som helst (…)” -i5- 

6.2.3 Gemenskap 

Ett tema som alla informanter pratade om var olika sorters gemenskap i området. 

Gemenskapen upplevdes och beskrevs på olika sätt och den var olika central i informanternas 

berättelser.   

”Varför jag trivs det är bara att, dom flesta som bor där (...) alla är utländska, det 

är ingen rasism och sånt där, som att bo någon annanstans där det bara är 

svenskar” –i6-  

 

“(…) Jag tror varför jag just trivs i Tjärna ängar är väl för att jag har en annan 

bakgrund själv (...) att man känner igen sig lite grann, kan handla om traditioner, 

beteenden. Jag vet inte, kan vara mycket, att man bara känner igen sig (...) när jag 
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är på stan måste jag anpassa mig lite grann men när jag är på Tjärna ängar 

behöver jag inte anpassa mig riktigt, jag är som jag är då (…)” –i4- 

 

“Jag trivs jättebra, Tjärna ängar är mitt hem och det ska det alltid vara (...) vi 

frågar hur mår du till varandra, om jag inte skulle komma ut på flera dagar dom 

knackar på min dörr och frågar vad gör du, mår du bra, har du ätit något, det finns 

hjälp asså jag tycker det känns som mitt hem (---) vi är som en familj, vi har bra 

relationer” -i5- 

 

Även om de flesta upplevde att det fanns en god gemenskap mellan de boende så framkom 

det också att det fanns vissa gruppindelningar. Det talades om att det kunde vara en 

generationsfråga, att de unga hade mer gemenskap på grund av att de hade fler arenor att 

mötas på medan de äldre var mer uppdelade. Även om det beskrevs som att de äldre var mer 

uppdelade framkom det att de ändå kunde mötas när händer något som kräver att de går 

samman.  

6.2.4 Boendes egna syn på oroligheter 

Under intervjun talade informanterna om oroligheter i området och hur de såg på dessa. 

Många informanter menade att det finns oroligheter men att dessa förstoras samt att 

problemen ibland skapas av individer som inte bor i området. Vidare framkom även att det är 

en lite grupp som förstör för hela området och att informanterna upplever att samhället dömer 

området utifrån den lilla gruppen som skapar oroligheter. Det framkom även att informanterna 

menade att det finns individer som begår bedrägeri genom att tända eld på sin bil och att detta 

inte har med området i sig att göra men att området ändå får skulden.  

  

“Det finns [oroligheter] men man överdriver de. Det kan ha brunnit en bil i 

Kvarnsveden men man överdriver inte lika mycket som man överdriver i Tjärna 

ängar” –i6- 

 

“(…) ska man behöva gå i spänning varje gång man går ut på morgonen och tittar 

om bilen är kvar eller brunnit, så då behövs det verkligen garage alltså (...) när jag 

hade bilen ute ett tag (...) efter ett par veckor var det ett försök att bryta sig in i min 

bil (...)” -i3-  

6.2.5 Sammanfattning 

Det som framkommer ovan visar att många av de boende upplever området som tryggt. De 

händelser som har inträffat har påverkat de boende på olika vis. Majoriteten menar att 

området fortfarande är bra och tryggt då händelserna är så få, minoriteten upplever känslor av 

otrygghet och menar att området är oroligt. Känslan av gemenskap är stor och är en 

bidragande faktor till känslan av trygghet. Vissa av informanterna menade att händelserna i 
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området begås av antingen en liten grupp boende eller utomstående och det framkom en 

känsla av att området får skulden för handlingar som begås av en minoritet av de boende eller 

utomstående.  

6.3 Hur de boende påverkas 
Här presenteras hur de boende påverkas av att bo i Tjärna ängar. 

6.3.1 Tillskrivning 

Under intervjun framkom känslor från de boende om att personer som inte bor i området 

tillskriver området och individerna olika egenskaper. Majoriteten av informanterna upplevde 

att de dömdes och påverkades utifrån bilden som finns av Tjärna ängar. 

 

“(...) det är för människorna som bor där, alla är inte såhära svenskar eller nånting 

sådära, dom tänker att alla är kriminella där, mörkhyade alla är kriminella” –i6- 

 

“(…) en kvinna som är högskolechef har sagt, nu tänker vi flytta vårt studenthus i 

Tjärna ängar för att det är allvarligt (...) som att vi har nått virus som vi lämnar på 

människor så fort de ser oss (...) hur kan hon vet att bo i området är allvarligt (...) “  

-i5- 

 

“(…) när du söker jobb och säger att du bor i Tjärna ängar (...) man får jobb men 

dom dömer dig där på plats, dom tänker aa han bor där han kan ha gjort saker” –

i6- 

 

Genom att området framställdes på ett negativt sätt menade de boende att detta kan väcka en 

känsla av man lika gärna skulle kunna leva upp till den bilden.  

 

“(…) dom flesta tänker aa dom tror redan dom har grejerna, varför gör dom inte de 

på riktigt (…) så du tänker ey om dom tänker redan att vi gör dom här grejerna 

varför gör vi inte det på riktigt” –i6- 

 

“(…) det blir okej att vara kriminell här (…) det blir okej att vara dum i huvudet och 

följa efter en kvinna kanske (...) det blir påverkningar, ja men jag är fri för att jag är 

i Tjärna ängar (...) det är Bronx, jag vet inte vad (...) lilla Chicago kalla dom det ett 

tag (…)” –i4- 

6.3.2 Hur andra ser på området  

Många informanter menade att om du bor i området ser du på området som de själva gör, 

alltså att området inte alls är så otryggt som det beskrivs utifrån. Informant 5 uttryckte att när 

hen hör människor prata om Tjärna ängar så känner inte hen igen sig i beskrivningen av 

området utan tänker att de måste prata om ett annat bostadområde. Alla informanter menade 

att bilden som finns i samhället påverkade de boende på olika sätt. Ett exempel är att de 
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boende kan påverkas så att de går från att trivas i området till att ogilla det och kanske vilja 

flytta därifrån på grund av hur det pratas om bostadsområdet. 

 

“(...) det är för mycket skit snack och det är just det de handlar om, mamma nämner 

oftast att de handlar om att det är för mycket problem, å då frågar jag henne har du 

sett problemen hända och då säger hon nej jag har inte sett nått ske med mina ögon 

men när jag går till jobbet så pratas de oftast om hur kan ni bo på Tjärna ängar och 

så, och då blir man att tänka det är sant (…)” –i4- 

 

“(...) jag tror det är mycket fördomar utifrån, det är det jag kan säga konkret, att det 

är fördomar utifrån och sen dom som bor där kan avgöra lite mer. Å då menar jag 

folket som cirkulerar på gatorna och inte folket som kollar ut från fönstret. Det kan 

vara mycket folk som är lite äldre och bara men jag vågar inte gå ut (...) dom hör ju 

samma sak från media, dom påverkas lika mycket som dom som bor i villaområdet 

liksom (…)” –i4- 

 

Även om de flesta informanter ansåg att utomståendes bild av området var felaktig fanns det 

en minoritet som kunde förstå den synen då de upplevde att de utomståendes bild stämmer 

även om den fortfarande påverkar. 

 

“När det kommit med på listor över Sveriges mest utsatta områden, då börjar det bli 

riksbekant. Så Tjärna ängar Oj aa det är ju den reaktionen, Bor du där. Så det är 

inga positiva intryck dom har då, å vi som bor här är ju medvetna om det å förstår 

varför (---) Utsatthet, brottslighet, brända bilar, skadegörelse (...) det är nog den 

bilden som många har när man hör Tjärna ängar, och som stämmer. Sen finns det 

andra saker som är bra men liksom (...) det skriver inte tidningarna om, varken här 

eller andra områden (...)” -i3-  

 

Under intervjun framkom även andra exempel på hur utomståendes syn på området påverkade 

de boende.  

 

“(...) hur är det att bo i Tjärna ängar och typ liknande frågor och då blir man lite så 

här trött på den frågan, liksom va äre, det är ju inte Irak direkt (...) när man bor där 

själv, liksom det stämmer inte allt det här som ni pratar om, ni får komma och hälsa 

på och då kanske det är nån som nämner jag skulle aldrig hälsa på, liksom driver 

med ens område och då blir det lite att man vill skydda sitt område för att 

motbevisa“ –i4- 

 

“(...) Kvinnan bråkar med mig, att jag tar soc pengar för att jag bor på Tjärna 

ängar, hon tror att alla som bor på Tjärna ängar tar soc pengar men jag har aldrig 

tagit soc pengar och jag jobbar (---).  Dom pekar (...) man skäms när vi går ut och 

träffar våra kompisar, att vi säger vi bor i Tjärna ängar. Om du åker till Stockholm, 

Oh du bor på Tjärna ängar, social ekonomi (...) alla som bor i området tar inte soc 

pengar” -i5- 
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6.3.3 Sammanfattning 

Det är många av informanterna som upplever att det finns en negativ syn i samhället på 

bostadsområdet. Majoriteten menar att denna syn inte stämmer medan minoriteten anser att 

bilden är korrekt. Många av de boende upplever att det omkringliggande samhället tillskriver 

området och de boende olika egenskaper som inte stämmer och att utomståendes syn och 

reaktioner på området påverkar de boende på olika sätt. Vissa av informanterna beskriver att 

det kan finnas en känsla av att boende i området lika gärna kan leva upp till hur de 

utomstående ser på området och dess invånare.  

6.4 Bilden som skapas 
Här presenteras olika aspekter som de boende menar bidrar till bilden som finns i samhället. 

6.4.1 Media 

Media var ett tema som togs upp tidigt i intervjuerna och som återkom vid ett flertal tillfällen 

då många av informanterna tyckte att medias rapportering bidrog till den negativa bilden av 

Tjärna ängar som de ansåg finns i samhället. Majoriteten menade att bilden är missvisande 

medan minoriteten menade att bilden som media skapat är rättvis och så länge medias 

rapportering är korrekt ska de fortsätta rapportera som de gör i nu läget. 

 

“Media mest tidningar och deras rubriker som skrämmer folk, om en bil brinner i 

Tjärna ängar och en bil brinner nån annanstans dom skriver inte samma, stora 

rubriken blir om Tjärna ängar (…)” –i1-  

 

“Många gånger så stämmer den [medias bild] inte och ibland så kan den stämma, 

ibland, få få få gånger (...) När det vart en bilbrand så kunde det va typ sju artiklar 

bara om den bilbranden (...) fast det var samma bil det handla om (...)” –i4-  

 

”Så länge det dom skriver är rätt så tycker jag att dom ska skriva om det, jag har 

ingen kritik i det fallet. Om det står i tidningen en Borlängebo råna en bank, ja det 

tycker inte jag är roligt men jag kan ju inte ta åt mig av å känna mig träffad av det 

ändå (---) tidningar och media i så fall försöker begränsa och peka ut vissa grupper 

på det sättet, om det är etnicitet eller hudfärg (...) tror jag nog att dom försöker 

undvika det” -i3- 

6.4.2 Frustration 

Något som också togs upp var frustrationen över hur media formulerade sina artiklar och 

oförmågan att påverka den upplevda överdriften av det media skriver. De flesta informanter 

uttryckte en frustration över att inte bli tillfrågade, de upplevde att media prioriterar att ställa 

frågor till högtuppsatta individer som inte bor i området eller en äldre kvinna som blivit utsatt 

för något.  De upplevde också att media fiskar efter negativa saker vilket gör att de boende 

vill få sin röst hörd då de inte tycker att området är så negativt som det hela tiden framställs. 
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“Du brinner inuti men du kan inte göra så mycket du tänker aow vad pratar dom 

om” –i6-  

“Självklart att det blir negativa reaktioner om du pratar om negativa saker, du är ju 

där för negativ fakta men om du söker dig till det positiva så tror jag att du hittar 

det positiva precis i varje gathörn. Det handlar inte om just mitt område (...)” –i4- 

 

“(…) jag känner mig arg om någon kom och lyssnade på mig, alla i området känner 

så (---) det enda jag vill säga är att tidningen ska sluta snacka” -i5- 

6.4.3 Rykten 

När vi frågade om det fanns andra faktorer som påverkade utomståendes bild av området så 

framkom följande. Många informanter upplevde att det fanns rykten i samhället om 

bostadområdet som påverkade de utomståendes uppfattning av området. De menade vidare att 

många rykten uppstod utifrån det media rapporterar och att många individer pratar med 

varandra om det de läst om i tidningarna. 

 

“Ja det är så här massa rykten så hära att tidningar å sånt, du läser du tänker 

abow, dom gör det till värsta chicago sen när du kommer dit det är inte så, de är de. 

Det är på grund av media” –i6- 

 

6.4.4 Sammanfattning 

Medias framställning och påverkan var något som majoriteten av informanterna självmant tog 

upp tidigt i intervjuerna. Många var upprörda över hur media framställer området då de 

känner att bilden är felaktig. Det fanns en önskan hos våra informanter och andra boende som 

bor i området att de själva ska få komma till tals. Det framkommer även att det finns en 

frustration över medias framställande, då många utav informanterna upplever området som 

bra. Minoriteten menar att tidningarna ska rapportera om det som händer i området och att så 

länge media skriver det som är sant så är det viktigt att skriva om. De upplevde alltså att 

medias bild var rättvis. 

6.5 Känsla av att inte få tillhöra 
Här nedan presenteras boendes beskrivningar av att utestängas från majoritetssamhället samt 

känslan av att inte vara viktig.  

 

“Sen det kan låta som att jag klagar men (...) jag som har bott här så länge när ska 

jag bli svensk liksom, när ska jag bli accepterad som svensk (...)” –i4- 

 

“(...) ingen som bryr sig, regeringen eller kommunen eller andra människor som bor 

i Borlänge, dom bryr sig inte, vi är oviktiga människor tycker jag det känns som 

dom tycker” -i5- 
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“De [området] står på sin kant tror jag (…) man tar inte hand om det där området 

lika mycket som man tar hand om andra områden här i Sverige” –i6-  

 

“Det finns vissa [områden] som är mer skötta av Tunabyggen, det är typ Tjärna 

ängar uppåt (...) Övre Tjärna, där är det mer skötsamt, det städas” –i6- 

 

Efter att informant 6 berättade detta ställdes frågan Vad är det för människor som bor där? 

 

“Vita människor, svenskar, de är sånna eller aa det är sånna människor som bor 

där uppe” 

6.5.1 Sammanfattning 

Känslan av att inte räknas var något som framkom i några av intervjuerna. Åsikter om att 

bostadsområdet Tjärna ängar inte prioriteras synliggjordes och boende ansåg att detta kan 

vara på grund av att minoritetsgrupper bor där. Det fanns upplevelser hos informanterna av att 

inte tillhöra majoritetssamhället och en känsla av att ingen bryr sig om de boende. 
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7. Analys 
 

Vi kommer i detta avsnitt presentera de mönster som har varit mest framträdande, där vi kan 

se tydliga samband. Detta gör att det till största del är majoritetens åsikter som lyfts. Här 

kopplas resultatet samman med tidigare forskning och tolkningsramen. 

7.1 Egna upplevelser av att bo i området 
Majoriteten av informanterna uttryckte att området Tjärna ängar är ett bra bostadsområde och 

att gemenskapen var stor. Wacquant (2007) menade att boende i bostadsområden som utsätts 

för territoriell stigmatisering riskerar att distansera sig från varandra då det kan skapas känslor 

av skam över sitt område som kan leda till att boende förnekar sin tillhörighet. I vår 

undersökning framkom motsatsen då majoriteten talar om en hög gemenskap och tillhörighet 

bland de boende. Vi kunde dock finna att det fanns vissa känslor av skam, speciellt i kontakt 

med majoritetssamhället. Detta är något informant 5 talade om då hen menade att reaktionen 

som ges av utomstående när boende berättar vart de bor kan leda till att man skäms. Sernhede 

(2002) menade att följden av att bo i områden som stigmatiseras kan bli att de boende går 

samman och försöker försvara sitt bostadsområde. Detta var något många informanter i vår 

studie talade om, de hade ett behov av att försvara området.  

De flesta av informanterna menade att Tjärna ängar inte alls är så oroligt och otryggt som 

samhället säger. Det var viktigt för många att poängtera att de kände sig trygga i området. 

Tryggheten var också något som återkom under intervjuerna. Wacquant (2007) såg att även 

om bostadsområden var trygga och ofarliga så smutskastades de, det spelade således ingen 

roll om bilden som skapades var sanningsenlig eller inte. Även om de flesta boende i vår 

undersökning menade att området är tryggt och säkert sågs fortfarande bostadsområdet utifrån 

som dåligt, osäkert och farligt. Smutskastningen av Tjärna ängar sker trots att många av de 

boende som medverkade i undersökningen upplever området som tryggt. Även om 

majoriteten upplevde området som tryggt fanns det upplevelser av otrygghet och att området 

var oroligt. Att bilden kan skilja sig åt mellan de boende kan förklaras med att individens 

tolkningsram styr hur området uppfattas (Sampson & Raudenbush, 2004).  

I intervjuerna framkom det att de oroligheter som finns i området är på grund av en liten 

grupp individer eller utomstående och det är utifrån detta som området döms. Tjärna ängar 

som bostadsområde representeras således av denna minoritet vilket gör att alla boende 

tillskrivs negativa egenskaper. Detta kan kopplas till vad Elias & Scotson (1999) menade om 

att gruppen outsiders definieras utifrån den sämsta minoriteten vilket gör att denna minoritet 

representerar hela gruppen. 
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7.2 Hur de boende påverkas 
Då det i intervjuerna framkom känslor kring att de boende blir tillskrivna egenskaper av 

utomstående baserat på deras bostadsområde kan vi återigen koppla detta till Wacquants 

(2007) teori. Boende i stigmatiserade områden tillskrivs negativa stereotyper som tenderar att 

vara kopplade till kriminalitet, fattigdom, våld och etnicitet. Detta framkom även i vår studie. 

Bland annat genom informant 6 som menade att bilden som finns i samhället av Tjärna ängar 

överdrivs på grund av att majoriteten som bor i området är “utländska”. Hen menade att om 

man är mörkhyad så finns det en föreställning i samhället av att man är kriminell. Detta kan 

även kopplas till Elias och Scotsons (1999) teori om etablerade och outsiders, där de 

etablerade tillskriver gruppen outsiders negativa stereotyper. Elias och Scotson (1999) 

undersökte motsättningar i ett och samma bostadsområde. I vår studie tänker vi oss att 

Borlänge som stad är området och de etablerade är majoritetssamhället och outsidergruppen 

kan vara boende i Tjärna ängar. Genom att de etablerade tillskriver outsidergruppen 

kriminalitet utifrån individers etnicitet samt utifrån bostadsområde skapas en dubbel 

stigmatisering. 

Wacquant (2007) menade att individer riskerar att bli bärare av områdets stigma. Detta var 

något informant 5 lyfte då hen beskrev en situation där hen menade att de kändes som att 

utomstående tror att alla som bor i Tjärna ängar har något virus som smittas över till andra 

människor. Detta exempel kan beskriva känslan av att bära på områdets stigma.   

Genom att området framställs som negativt menade vissa informanter att detta kunde väcka 

en känsla hos en del boende att de lika gärna kunde leva upp till den negativa bilden som de 

redan tillskrivits. De menade att vissa boende gör kriminella handlingar för att alla redan tror 

att de är kriminella eftersom att samhället ser på Tjärna ängar som stökigt, kriminellt och 

farligt. Detta kan liknas med det som Sernhede (2002) visade i sin forskning om möjliga 

strategier för att hantera den territoriella stigmatiseringen. En av dessa strategier kan vara att 

individer medvetet spelar på eller lever upp till de bilder av farlighet som förmedlas. 

Alla informanter menade att bilden som finns i samhället påverkar de boende fast på olika 

sätt. Många informanter menade att andra boende kan bli påverkad av bilden genom att de 

läser och hör vad andra säger, att den negativa bilden smittar av sig då den bilden är mer 

utspridd i samhället trots att de inte sett något med egna ögon. Informant 4 menade att dennes 

mamma egentligen trivs i området men när hon går till jobbet pratas det hela tiden om Tjärna 

ängar på ett negativt sätt. Enligt informant 4 leder detta till att mamman börjar ogilla området 

och tar till sig den bild som redan tillskrivits. Detta fenomen benämner Wacquant (2008) som 

from below, vilket innebär att den negativa bilden skapas och upprätthålls i interaktionen i det 
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dagliga livet. Alltså att både boende och utomstående skapar och återskapar den negativa 

bilden i den vardagliga kontakten. Sampson & Raudenbush (2004) menade vidare att om 

individer uppfattar området som oroligt och därmed flyttar därifrån fortsätter den negativa 

bilden av området att reproduceras till omgivningen. 

I alla intervjuer beskrevs den reaktion som utomstående uppvisar när någon säger att denne 

bor i Tjärna ängar. De boende som deltog i studien menade att den negativa reaktionen 

uppstår på grund av bilden som finns i samhället. De talade vidare om hur de på olika sätt 

döms och tvingas förklara sig och sitt område. Att ständigt få en negativ reaktion på sitt 

bostadsområde och behöva förklara sig kan möjligtvis i det långa loppet leda till det som 

Wacquant (2008) beskriver i sin teori. Han menade att följden av att bo i ett stigmatiserat 

område som ständigt presenteras som dåligt kan väcka känslor av skam. Det i sig kan leda till 

att boende förnekar sin tillhörighet samt distanserar sig från området och dess övriga 

invånare.  

Enligt Elias & Scotson (1999) kan de etablerade tillskriva outsidergruppen egenskaper som 

sedan leder till en kollektiv bild och genom detta förtryck skapas en stigmatisering. Detta är 

något som kan kopplas till det som informant 5 berättar om när hen fick skäll av en kvinna för 

att hen enligt kvinnan går på socialbidrag. Denna föreställning baserades på att hen bodde i 

Tjärna ängar. Att det finns föreställningar om att alla som bor i Tjärna ängar tar socialbidrag 

kan förklaras med de föreställningar som finns om områden som byggdes i 

miljonprogrammet, att många av dessa bostadsområden är definierade som 

“problemområden” med låg socioekonomisk status (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002). 

7.3 Bilden som skapas 
Ett tema som var utmärkande i alla intervjuer var media. Majoriteten ansåg att media var den 

största bidragande faktorn till hur Tjärna ängar framställs till det övriga samhället och därmed 

hur det talas om området. Media hjälper till att forma individers uppfattning om saker och ting 

samt bidrar till hur individer ser på verkligheten (Strömbeck, 2000). Individers åsikter skapas 

inte av media men media har en nyckelroll i hur individer förstår sin omvärld (Brune, 2015). 

Hur media presenterade Tjärna ängar var centralt i majoritetens beskrivningar och känslan 

över att medias bild är felaktig och orättvis var stor. Detta var också något som Wingborgs 

(2005) rapport visade då det framkom att många av individerna som är bosatta i utsatta 

områden upplever att media skildrar deras bostadsområde negativt och att denna bild ofta 

skiljer sig från deras egna upplevelser av att bo i området. Bunar (2001) menade att bland 

annat media förmedlar en reducerad bild av en komplex social helhet vilket gör att 
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bostadsområden pekas ut som annorlunda och genom detta riskeras de boende att utsättas för 

stigmatisering. Bilden som framställs behöver således inte vara hela sanningen (Strömbäck, 

2000). Många av informanterna menade att medias rapportering bidrog till att Tjärna ängar 

blir stämplat som problemområde vilket i sin tur påverkade de boende negativt. Medias roll är 

att visa och upprätthålla representativ information genom valet av nyhetsframställningar. 

Detta var något som informant 4 berörde då denne menade att det blir negativa reaktioner om 

du pratar om negativa saker. Informant 4 menade vidare att om man letar efter positiva saker 

istället kan dessa hittas i varje område. Även andra informanter menade att media letar efter 

de negativa sakerna som sker och förstorar upp dem.  

I vår studie framkom en stor känsla av frustration hos de flesta på grund av hur media 

vinklar sina artiklar, minoriteten ansåg inte att medias rapportering var ett problem så länge de 

skriver rätt. De flesta informanter lyfte en önskan om att få komma till tals gällande sitt 

bostadsområde. Arvastson & Suur-Nuuja (2002) menar att makten om beskrivningar av 

bostadsområden inte ligger hos de boende utan hos andra professionaliteter. Det framkommer 

tydligt i vår undersökning då de boende i Tjärna ängar beskrev att media har makten att styra 

vem som ska få uttala sig samt att det var mycket sällan de boende själva fick beskriva sin 

situation. Brune (2015) menade vidare att det är viktigt att alla får tillträde till medias arenor 

då medierna har makten att benämna och klassificera fenomen. Genom att de boende inte har 

tillträde till dessa arenor kan de heller inte påverka bilden som sänds ut vilket skapar denna 

frustration som beskrivits. 

Medias framställning av området kan vara en bidragande faktor till den territoriella 

stigmatiseringen som sker då Wacquant (2008) menade att den negativa bilden som områdena 

har skapats och upprätthålls genom medias rapportering samt de politiska debatterna. Detta 

fenomen benämner han som from above. 

7.4 Känsla av att inte få tillhöra 
Vissa informanter beskrev känslor kring att inte få tillhöra majoritetssamhället, både som 

individ och som område i stort. Ett exempel på detta är det som informant 4 beskrev, hen 

menade att hen aldrig får räknas som svensk fast hen har bott i Sverige i flera år. Detta är 

också ett exempel på segregationen där de etablerade aldrig släpper in individer som tillhör 

outsidergruppen trots att de har försökt anpassa sig till de etablerades normer och värdering. 

Det kan bero på att den sämsta minoriteten i outsidergruppen hotar de etablerades tillvaro och 

bevarar outsidergruppens låga status (Elias & Scotson, 1999). 
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    I ett flertal av intervjuerna beskrevs känslor kring att området Tjärna ängar samt dess 

invånare inte räknades in i det övriga samhället, att de boende var oviktiga som inte 

prioriterades. Andersson (2007) menade att utsatta och segregerade bostadsområden inte har 

samma status som andra bostadsområden och där invånarna kan utestängas från vissa av 

samhällets arenor. Det informanterna beskriver kan vara ett uttryck för den segregation som 

sker i samhället, där vissa grupper och områden exkluderas från majoritetssamhället. 
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8. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med studien är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i Tjärna ängar och 

undersöka vilka föreställningar de har om hur utomstående ser på bostadsområdet för att se 

om dessa föreställningar påverkar de boende.  

Det vi har kunnat finna i vår undersökning är att boendes upplevelser och syn på området 

skiljer sig mot bilden som finns i samhället. Detta skapar en frustration hos de boende då de 

kan tvingas försvara sitt bostadsområde och i viss mån sig själva. Bilden som media 

framställer av Tjärna ängar upplever de boende som felaktig och missvisande. Om media hela 

tiden framställer området som negativt så fortsätter bilden att återskapas i samhället trots att 

den skiljer sig från de boendes verklighet vilket visar på den makt som media har gällande 

skapandet av föreställningar om områden och dess invånare. Dessa föreställningar som skapas 

genom medias negativa rapportering menar vi kan bidra till den territoriella stigmatiseringen 

som sker av området Tjärna ängar.  

Det är inte bara media som är med och påverkar spridningen av ryktet om Tjärna ängar. 

Spridningen sker även i den dagliga kontakten mellan individer, till exempel på arbetsplatser. 

När de boende möter utomstående kan de bli påverkade av hur det talas om Tjärna ängar. De 

boende kan då antingen känna ett behov av att försvara området eller påverkas till att hålla 

med om det som sägs. Detta kan leda till att även boende bidrar till de negativa 

föreställningarna för att de blir så påverkade av bilden som hela tiden förmedlas i samhället. 

Boende kan således gå från att tycka om området till att ogilla det. En annan effekt för de 

boende i interaktionen med andra är att de upplever att de döms för att de bor i Tjärna ängar, 

då området är det som definierar individens karaktär. 

Ett annat tydligt mönster som framkom i studien var känslan av gemenskap som fanns 

bland de boende, vilket vi tror kan ha skapat den trygghet som många talade om. Dock kan 

det, på grund av den territoriella stigmatiseringen som sker av området, finnas en risk att 

gemenskapen går över till en non belonging, att boende distanserar sig från varandra och 

förnekar sin tillhörighet till området. Om stigmatiseringsprocessen fortsätter kan negativa 

konsekvenser för de boende öka eftersom de kan förlora den trygga plats de har idag.  

Som tidigare nämnt menar vi att staden utanför bostadsområdet kan ses som den etablerade 

gruppen och att boende i Tjärna ängar kan ses som outsidergruppen. Detta på grund av att 

området Tjärna ängar ses som ett utsatt område med mycket problem och att detta område och 

vad det anses stå för hotar samhällets ordning. De etablerade värnar om sina normer och om 

individer avviker från dessa definieras dem som outsiders. Tjärna ängar och dess invånare har 
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av övriga samhället tillskrivits negativa avvikelser och blir således gruppen outsiders. Vissa 

boende beskrev hur området inte sköts om lika mycket som andra områden, till exempel Övre 

tjärna. Där kan paralleller dras till att de som bor i Övre tjärna är de etablerade och därför 

sköts dessa områden bättre om då de anses vara “den finare befolkningen”. Även detta kan 

bidra till den stigmatisering som sker av boende i Tjärna ängar. 

När vi inför denna studie tittade på tidigare forskning inom detta område fann vi att mycket 

av den forskning som gjorts ofta handlar om etnisk, ekonomisk och demografisk segregation. 

Forskningsperspektivet var ofta utifrån olika typer av register eller statistik och mycket sällan 

från de boendes upplevelser i dessa segregerade områden. Mycket av forskningen visade 

negativa effekter för de boende och samhället. Detta ser vi som en brist då det behövs mer 

forskning som utgår från dem som bor i så kallade utsatta områden. Vi tror att forskningen 

påverkar samhällssynen. Vi menar att problemen kanske inte finns i utsatta områden utan att 

det ligger i hur områden framställs, alltså bilden som skapas och återskapas.  Det är därför 

viktigt att samhället tar sitt ansvar för att motverka den stigmatisering som sker av 

bostadsområden och dess invånare. Om samhället fortsätter producera den negativa bilden 

kan det få konsekvenser då boende i stigmatiserade områden kan börja uppfylla rollen som 

skapats. Således kan den territoriella stigmatiseringen öka kriminaliteten i samhället.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Tema 1 – Bakgrund 

• Namn & ålder? 

• Är du infödd eller utlandsfödd? 

o Är någon av dina föräldrar utlandsfödda, i så fall vilket land? 

• Bor du i Tjärna Ängar i dagsläget? 

o (Om nej) vad var det som gjorde att du flyttade härifrån? Hur länge sen var det 

du flyttade? 

• Hur länge har du bott i Tjärna ängar? 

o Berätta om din bostad bor du med din familj eller ensam? 

o Vad var det som gjorde att du/ni flyttade hit?   

• Berätta om din sysselsättning? 

• Hur ser du på din framtid? 

o Vilka är dina framtidsplaner? 

 

Tema 2 - Egna upplevelser av att bo i området 

• Kan du beskriva hur det är att bo i Tjärna ängar? 

• Hur trivs du i Tjärna ängar? (Vad är det som gör att du känner så?) 

o Vad finns det för fördelar eller nackdelar med att bo i området? 

 

• Berätta hur miljön är i Tjärna ängar? 

• Hur ser förbindelsen med tex buss & taxi ut i Tjärna ängar?  

• Finns det något du skulle vilja ändra på?    

   

• Hur upplever du att sammanhållningen är mellan alla som bor här? 

• Upplever du att det finns det en gemenskap? 

• Upplever du att det finns gruppindelningar? (om ja) Vilka finns det? 

 

• Kan du berätta om vilka etniska grupper som bor i området?     

Tema 3 – Andras upplevelser av att bo i området enligt intervjupersonen 

• Hur ser dina närstående eller kollegor/klasskompisar på området? 

o Vad är det som gör att du tror det? 

• Hur tror du att utomstående personer uppfattar området? 

• Anser du att det finns utomstående faktorer som påverkar människors syn på området? 

o (Om media) Tycker du att bilden som tidningar stämmer/inte? (Varför?) 

o (Om rykte) Varför tror du att ryktena har uppstått? Tror du att ryktena påverkar 

området? 

 

• Är det något annat du vill tillägga som du inte tycker att vi berört? 

• Har du upplevt någon gång att du har blivit behandlad på ett annat sätt för att du bor i 

Tjärna ängar? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 

Information om undersökningen: 

Vi är två tjejer som studerar socionomprogrammet på högskolan Dalarna. Det är nu dags för 

oss att skriva vårt examensarbete. 

 

Examensarbetet kommer bestå av en undersökning som handlar om individers upplevelser av 

att bo i bostadsområdet Tjärna ängar. Vi vill därför intervjupersoner som bor eller har bott i 

området under minst en femårsperiod. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Syfte och innehåll i undersökningen: 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka boendes egna upplevelser av att bo i ett så kallat 

utsatt område. Intervjun kommer handla om boendes upplevelser av att bo i området och 

utomståendes utifrån intervjupersonen. Vi anser att denna undersökning är viktig för att de 

boende ska få sin röst hörd. 

 

Praktiskt genomförande: 

 

Vi kommer genomföra intervjuer med 6-7 individer som är eller har varit boende i Tjärna 

ängar under minst en femårsperiod. Anledningen till att vi vill att individerna ska ha bott där i 

minst fem år är för att det då kan anses finnas en god kännedom om området. 

 

Genomförandet av intervjuerna tar ca en timme. Intervjun kommer ske utifrån tre 

övergripande teman, nämligen bakgrund, egna upplevelser av att bo i området samt 

utomståendes upplevelser utifrån intervjupersonen. Om intresse finns får ni ta del av det 

slutgiltiga examensarbetet och dess resultat. 

 

Vi skulle vilja spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Transkriberingen kommer 

anonymiseras samt att ljudinspelningen kommer raderas när arbetet är slutfört. Materialet vi 

får kommer endast användas i examensarbetet och vi som skriver kommer behandla allt  

material med högsta konfidentialitet.  

 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta 

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Falun 2016-11-10 

 

Emla Englund            Frida Sandström        Handledare: Lars-Erik Alkvist 
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Bilaga 3 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Projekttitel: Röster från ett bostadsområde i  Sverige 
Student/studenter: Emla Englund & Frida Sandström 
Handledare: Lars-Erik  

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

  X 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  X 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  X 

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov 

  X 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

  X 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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