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Sammanfattning:

Studien undersöker invånare och verksammas upplevelser av ett, enligt en rapport från
underrättelseenheten, utsatt bostadsområde i Västerås. För att besvara frågeställningen har vi
genomfört 14 intervjuer varav 5 var semistrukturerade och resterande var ostrukturerade. Vi
har även genomfört 6 observationer, där samtliga var icke deltagande observationer. Då
målsättningen var att undersöka så förutsättningslöst som möjligt har vi använt oss av Barney
Glasers variant av grundad teori som metodologiskt angreppssätt. Tidigare forskning som vi
belyser är delade i tre teman: Segregation, familjestrukturer och sysselsättning. En teori
som är grundad i data presenteras i resultatdelen och beskriver det som sker i Bäckby.
Studiens teoretiska referensramar är Erving Goffmans teori om stigma, Howard. S. Beckers
teori om avvikande samt Giorgio Agambens teori om undantag och belägring som fungerar
som en komplettering till förståelsen av hur det är i ett utsatt bostadsområde. Slutsatserna
visar att det är en handfull ungdomar som står för oron som sker i Bäckby och dess handlingar
möjliggörs på grund av misslyckade strukturella åtgärder. De förhållanden vi har funnit
avgörande för trygghets upplevelse i Bäckby är inte endast att ungdomar behöver
sysselsättning, utan det behövs även en spridning av människor med utländsk bakgrund bland
etniska svenskar och förebyggande åtgärder från externa aktörer.

Nyckelord: ungdomar, bostadsområde, sysselsättning, spridning, brott, trygghet.

Förord
Att utföra en grundad teoretisk undersökning är en resa. Det har varit en resa precis som
Barney Glaser (grundaren av Grundad teori) har förvarnat om som kan innehålla både uppåt
och nedgångar. I en grundad teoretisk studie vill man ta reda på vad människor har att säga
om deras situation. De fungerar som den enda bron till sanningen vad avser att förstå deras
problemsituation och vår roll är att tolka deras situation rätt för att sedan grunda en teori över
det som försiggår i det område som studeras. Det hade varit omöjligt att utföra denna studie
utan våra medmänniskor som har fungerat som en port till sanningen. Vi vill därmed rikta ett
stort tack till alla respondenter som har tagit sin tid att vägleda oss till sanningen om vad som
försiggår i Bäckby. Vidare vill vi tacka vår studiehandledare Mohammadrafi Mahmoodian
som har givit sin tid att resonera med oss och väglett oss i vårt arbete. Vi riktar även ett tack
till alla lärare och kurskamrater som har varit en del av vår sociologi utbildning och format
vårt tänkande med utmanande och kritiska tankar om diverse samhälles och sociala fenomen.
Sist men inte minst riktat vi ett stort tack till våra vänner och familj som har haft tålamod och
varit ett stöd till vårt arbete i form av konstruktiv kritik och emotionell energi. Utan er hade vi
inte klarat det, tack!
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1 Inledning
“Jag ska ta en bild på Bäckby bibliotek utifrån...Ett tryck på knappen, jag tar en bild till och en tredje. Jag

skjuter upp stativet lite högre och ska avsluta med en sista knäpp när jag hör hur någon vrålandes springer

emot mig. Jag är omringad på två sekunder. En hand trycks hårt på framsidan av min mobil. Någon försöker

slita den åt sig… Några rusar runt mig och försöker få mig att släppa stativet. En av dem ställer sig nära mitt

ansikte och skriker: –Du får inte fota oss - du får inte vara här - varför fotograferar du oss- stick härifrån!

[...] –Jag har lika stor rätt att vara här som ni. Och jag fotar vad jag vill. Jag är uppvuxen här och har precis

samma rätt till området som ni har. Om jag vill ta en bild på biblioteket så gör jag det.” (VLT 2016)

Citat likt ovan är en anledning till varför den här undersökningen genomfördes. Det skapade
en nyfikenhet hos oss, och en undran över vad det är som verkligen sker i Bäckby, vilket även
leder till följdfrågor som exempelvis: är det verkligen så i Bäckby och hur det i så fall kom att
bli så här i ett bostadsområde i Sverige? Det här är en undersökning som ämnar att ta reda på
hur upplevelsen är att vara invånare och verksam i ett utsatt bostadsområde i Västerås. Enligt
en polisrapport finns det 61 områden som är utsatta i Sverige (Underrättelseenheten 2017).
Rapporten har blivit uppmärksammad i medier som polisens lista på “no-go” zoner (svd 2014).
Polisen benämner det som utsatta områden där kriminella har en negativ påverkan på det
lokala området och där polisen har svårt att utföra sitt arbete (Underrättelseenheten, 2017).
Rapporten har fått internationell uppmärksamhet där bland annat benämningen “no-go” zoner
har väckt andra länders intresse vad det gäller utsatta bostadsområden i Sverige (The local
2017). Bäckby är idag listad av polisen som en av de 61 utsatta områdena i Sverige
(Underrättelseenheten 2017). Bostadsområdet Bäckby får även uppmärksamhet i
Vestmanlands läns tidning där det nämns i samband med artiklar som fokuserar på problem
som ungdomsbrottslighet, bilbränder, stölder/rån och misshandel (VLT 2017).

Med all uppmärksamhet som utsatta områden i Sverige har fått i media den senaste tiden kan
det vara svårt att avgöra vad som är sant eller inte. Vi lever idag i en tid där vi ständigt matas
med information från olika håll och där kritiskt tänkande spelar en allt viktigare roll.
Information är kunskap och kunskap är makt (fof 2004). Målsättningen blir därför att i allra
möjligaste mån släppa våra tidigare åsikter och fördomar om vad som sker i ett utsatt
bostadsområde, och ge Bäckby en möjlighet att genom denna studie, på ett så
förutsättningslöst sätt som möjligt, få utgå från människors föreställningar och upplevelser av
bostadsområdet. Utifrån målet med studien blir en grundad teoretisk undersökning av Bäckby
relevant för att ta reda på vad som egentligen försiggår där, eftersom metodansatsen vilar på
en strikt förutsättningslöshet och att endast data eller respondenter får vägleda en till en
förklaring (Hartman 2001:36).

En del forskning har tidigare genomförts om Bäckby, dock har dess fokus legat mer på
kvantitativa undersökningsmetoder. Vi finner ingen tidigare forskning från de senaste åren där
det har gjorts en kvalitativ undersökning i syfte att ta reda på människors upplevelse av
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Bäckby på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Då Bäckby nu finns med på listan över
utsatta områden i Sverige och därmed fått massmedialt fokus med institutionella insatser som
följd, och att tidigare förutsättningslösa kvalitativa studier om området saknas, ser vi en stor
vikt av att ge invånare och verksamma i Bäckby en röst och fylla kunskapsluckan kring
området.

1.1 Bakgrund

Mellan år 1965-1975 färdigställdes det en miljon bostäder runt hela Sverige, projektet kom att
kallas för “miljonprogrammet”. Det var en så kallad modernistisk stadsplanering. Enligt
forskare sågs det som en effektiv lösning på bostadsbristen. Det som kännetecknar bostäder i
miljonprogramsområden är bland annat höga betonghöghus som ligger långt från stadens
centrum med en relativ dålig service, vilket snabbt skulle utmålas som mindre attraktiva
bostadsområden av massmedierna. Efter en kombination av stigmatiseringen av
miljonprogramsområden i massmedia och den förbättrade ekonomiska situationen för
arbetarklassen som rådde under 1970-talet slutade det med att många etniskt svenska
arbetarfamiljer fick möjligheten att flytta till andra ”finare” områden. Efter några år stod
många lägenheter tomma i dessa bostadsområden och det var svårt för hyresvärdarna att locka
till sig etniskt svenska familjer som var villiga att flytta till dessa bostadsområden. En
efterfrågan från myndigheterna kring en snabb bostadslösning för nyanlända personer med
utländsk bakgrund slutade med att hyresvärdarna placerade de nyanlända individerna som
kom till Sverige under 1970-talet i miljonprograms förorterna, utan någon större eftertanke
om konsekvenserna som boendesegregation. Sedan dess har miljonprogramsområden haft en
tillväxt av en befolkning med utländskt ursprung (Molina, 2006).

I en fokusrapport från polisen definieras tre olika former av bostadsområden. Ett utsatt
bostadsområde karaktäriseras av låg socioekonomisk status där kriminella har inverkan på
lokalsamhället. I dessa områden har normbrytande beteenden och kriminella handlingar fått
en viss acceptans av både polis och även boende så långt att de har accepterat att det sker
avvikande handlingar i dessa områden. Den klassificerande processen har bl.a. byggt på
förekomsten av parallella samhällsstrukturer, extremism och de boendenas vilja och möjlighet
att delta i rättsprocesser. I Sverige finns 61 områden som i olika grad är utsatta
(Underrättelseenheten 2017). Gemensamt för dessa områden är bl.a. att arbetslöshet, ohälsa
och misslyckad skolgång riskerar leda till bristande framtidstro hos de boende i områdena.
Gemensamt är även en utbredd trångboddhet som leder till att ungdomar spenderar större
delen av sin tid utanför hemmet och därmed är mer utsatta för gatornas faror i form av t.ex.
kriminalitet (Underrättelseenheten 2017).

Andra samhälls- och maktstrukturer uppstår när samhället inte lyckas skapa social ordning i
de utsatta bostadsområdena, vilket resulterar i att de boende söker andra lösningar. Då uppstår
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en parallell samhällsstruktur med subkulturer och intern normbildning. I en parallell
samhällsstruktur upprätthålls social ordning genom andra lösningar än de stadgade i det
övriga samhället och i den svenska lagen. Alternativa samhällsfunktioner uppstår, t.ex. en
alternativ bostadsförmedling, bank m.m. Parallella samhällsstrukturer och funktioner utgör ett
hot då de ofta går emot demokrati och lag. I utsatta bostadsområden förekommer i olika
utsträckning parallella samhällsstrukturer. Det kan även finnas en kultur och tradition av att
konflikter löses utan inblandning av myndigheter och polis, ofta inom familjen, vilket
försvårar för polisen att göra sitt arbete och lösa brott i dessa områden. I kriminella kretsar är
lojaliteten stark och bygger ofta på släktskap och etnicitet. Boenden i dessa utsatta områden
anpassar sig till den alternativa sociala ordningen, och samhällsinsatser som stör ordningen
mottas inte alltid positivt av de boende även om intentionen är bättre för de boende
(Underrättelseenheten 2017).

I utsatta bostadsområden är kriminaliteten ofta utbredd, och det är bl.a. en orsak till att det
förekommer en lägre kollektiv förmåga (som innebär gemensamma förväntningar om att
agera för allas bästa) i området. Även det faktum att tilliten till samhällsinstitutioner är låg,
och avsaknaden av områdets representation i politiska system och samhällsdebatten gör att de
boendena upplever sig utsatta och detta minskar den kollektiva förmågan. En hög kollektiv
förmåga kan motverka oönskade händelser som brott i ett område. Den låga kollektiva
förmågan ger större spelrum i området till normbrytande beteende eftersom vuxna inte sätter
gränser i tillräcklig utsträckning (Underrättelseenheten 2017).

När en kriminaliseringsprocess får fäste i ett område riskerar en positiv social utveckling att
avstanna. Detta får ofta till konsekvens att resursstarka flyttar från ett område och otryggheten
förstärks för de boende som blir kvar, då de kriminella får ett större spelrum. I dessa utsatta
bostadsområden finns en stor riskgrupp unga personer som växer upp i en bostadsmiljö som
etablerar normativa förskjutande problembeteenden. De växer upp med multipla sociala
riskfaktorer, vilket innebär omständigheter i deras livsvillkor eller levnadsförhållanden som
kan öka sannolikheten för oönskade sociala handlingar och sociala beteenden
(Underrättelseenheten 2017).

1.1.1 Bäckby
Västerås är beläget i Västmanland, Sverige och är den sjätte största kommunen i landet
med ca 150 000 invånare. Staden är känd för att H&M och ICA grundades där, företaget
ABB och Västeråsgurkan som en gång i tiden exporterades till övriga länder i Europa
(visitvasteras 2017). Bäckby är ett bostads- och stadsdelsområde som ligger i västra Västerås
(Mimer 2017). Bostadsområdet byggdes i samband med miljonprogrammet i slutet av 1960-
talet (Vasteras 2017). Ca 8000 personer är bosatta i området varav 47 % av de bosatta i
området är födda i ett annat land eller i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands (se
Bilaga 1). Av dem som flyttade in år 2013 var Somalia och Syrien det vanligaste
ursprungslandet. Det finns en 5% öppen arbetslöshet i området, medan 14 % deltar i
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arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis program med aktivitetsstöd. Av de boende i Bäckby
som är mellan 20-64 år är det 50% som har en gymnasial utbildning och 26% eftergymnasial
utbildning (SCB 2014). Bäckby har ett centrum där det bl.a. finns en kyrka, apotek, bibliotek,
restaurang och kiosk (Bostadvasteras 2017).

1.2 Syfte och frågeställning

I denna studie ämnar vi undersöka upplevelsen av att bo och verka i ett bostadsområde i
Västerås som är klassat som utsatt. Vi har för avsikt att uppnå vårt syfte genom att genomföra
intervjuer med personer som är bosatta och verksamma i området och genom observationer av
områden. Därmed lyder undersökningens frågeställning:

 Hur är upplevelsen av att bo och vara verksam i ett utsatt bostadsområde?

1.3 Disposition

Disposition ser ut på följande sätt. Uppsatsen börjar med en inledning där vi motiverar
studiens samhällsrelevans som följs med en redogörelse för bakgrunds problematiken av det
vi ämnar att undersöka, vilket efterföljs av en presentation av vårt syfte med denna studie.
Därefter presenterar vi tidigare forskning, tio studier som på olika sätt har koppling till ämnet
och delar in den tidigare forskningen i tre teman utifrån centrala delar av forskningen.
Avslutningsvis sammanfattar vi den tidigare forskningen i stort och redogör för vårt eget
bidrag till den tidigare forskningen. Under metoddelen presenteras vårt val av metod, därefter
redogör vi för våra etiska ställningstaganden. Vi redogör vidare för vårt val av intervjuer och
observationer som datainsamlingsmetod samt presenterar de tre faserna vilka är
kännetecknande för Glasers version av grundad teori. Dessa faser benämns som den öppna
fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen. Under dessa underrubriker redogör vi
vidare för hur vi har gått tillväga med urval, datainsamling och analys. Vi tillämpar en
analysmetod som vi illustrerar i metodavsnittet hur vår kärnkategori har växt fram under
arbetets gång. Under resultatdelen redogör vi belägg för de kategorier vi fick fram under
undersökningen och presenterar sedan relationerna dem emellan, vilka utgör den teori som
genererats. Kärnan av resultatet förtydligas med en illustration som ger en bild av
förhållandena mellan de föreställningar vi har kunnat utkristallisera. Diskussionen kring vårt
resultat samt relationen mellan tidigare forskning, den teoretiska referensramen och
metodologin behandlas i separata diskussionsavsnitt. Uppsatsen avslutas med förslag till
vidare forskning som därefter följs med en slutdiskussion.



5

2 Tidigare forskning
Den tidigare forskningen av området undersökte vi först efter att vi hade upptäckt kategorier i
den öppna fasen. Anledningen varför vi letade efter forskningsartiklar lite senare i
forskningsprocessen var att vi inte kunde veta vad som var viktigt från början i en grundad
teoretisk studie, utan det var data från studien som fick bli vår vägledning i vad som var
relevant. Vi har använt oss av tio artiklar som vi funnit via sökmotorer som DIVA,
Sociological abstract, EBSCOhost och SAGE research samt PsycARTICLES. De sökord som
vi använde oss av utgick från kategorierna från den öppna fasen samt vår kärnkategori
ungdomar. Efter en genomgång av det insamlade materialet framträdde några teman som
grupperades till utsatta bostadsområden, familjestrukturer och sysselsättning. Sökord som
användes för att hitta tidigare forskning som var relevant för vår studie var “youth”,
“neighbourhoods”, “segregated areas”, “urban segregation”, “ethnic neighborhoods” och
“enclaves”. Nedan presenteras tidigare forskning utifrån tre genomgående teman och
avslutningsvis redogörs vårt bidrag i förhållande till tidigare forskning.

2.1 Segregation

I en studie av Lozic (2004) beskrivs hur utsatta bostadsområden i Sverige på senare tid har
varit i fokus i media och i politiska debatter. I denna artikel har författaren genomfört
intervjuer med organisationsrepresentanter från bl.a. polis, socialtjänst och skola, och även
gjort deltagande observationer. Syftet har varit att belysa organisationsrepresentanters
uppfattningar om orsaker till ungdomsproblematiken i utsatta bostadsområden och lösningar
till dessa problem. Lozic har använt sig av en diskursanalys i sin studie. Segregation har ansett
vara en orsak till framväxt av sub-samhällen där befolkningen stigmatiseras och skuldbeläggs.
Stigmatiseringen är en bidragande orsak till en misstro mot samhället hos denna del av
befolkningen och till social oro. Resultatet visar att den orsaksförklaring till
ungdomsproblematiken som organisationsrepresentanterna i de utsatta bostadsområdena
beskriver är komplex, och att orsakerna ofta är svåra att skilja från varandra.
Sammanfattningsvis ses de största förklaringarna i bostadsmiljön och hemförhållandena.
Skolorna och bostäderna håller en mycket låg kvalitet, och familjerna präglas ofta av problem
såsom missbruk och psykosociala problem. Både problem i bostadsmiljön och
hemförhållanden kopplas till invandrarskap där vissa anledningar är avvikande normsystem,
passivitet och bristande språkkunskaper.

Lösningen som presenteras av organisationsrepresentanterna i studien är individ- och
familjecentrerad. Familjen behöver fostras, föräldrarna bli mer delaktiga och svenska normer
bör implementeras i familjerna. Författaren beskriver därmed skillnaden mellan
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orsaksförklaringar som är strukturell och lösningsförklaringen som är individ eller
familjerelaterad. Lösningen är att genom olika insatser ge föräldrarna mer egenmakt, och
därmed göra föräldrarna mer fogliga och lättstyrda. Man ser skolan som en viktig arena för
denna disciplinering av familjen.

I en studie av Rivkin (1994) har syftet varit att, genom att studera inskrivningsdokument från
skolor, undersöka förekomsten av segregation bland skolelever i USA och hur detta förändrats
under tid. Segregationen är stor både i skolor och bostadsområden med ekonomisk och social
ojämlikhet som följd. Resultatet visade en stor skillnad mellan städer där vissa lyckats minska
skolsegregationen dramatiskt, medan detta arbete har helt saknat effekt i andra städer. I
resultatet framgår att skolorna har liten makt över hur pass stor segregationen i skolan är, utan
det är segregationen i bostadsmiljön som avgör det hela. Så länge vissa grupper i samhället
diskrimineras på bostadsmarknaden och inte har andra möjligheter än att bosätta sig i vissa
områden kommer även skolsegregationen att fortsätta. Endast om elever går i skolor utanför
sina bostadsområden kan denna trend brytas enligt studiens resultat.

Som beskrivits i en artikel av Lozic (2004) är uppmärksamheten kring utsatta bostadsområden
ofta stor och fokuserar på ungdomsproblem, kriminalitet och utanförskap. I en studie av
Andersen och Biseth (2013) var syftet att undersöka hur väl de dominerande antagandena om
att unga migranter som lever i arbetarklassförorter till Oslo i Norge är marginaliserade
stämmer. Resultatet visar att det inte finns några bevis för att migranter som lever i Oslos
förorter skulle vara alienerade (känna sig främmande) från samhället. Vidare menar
författarna att det inte heller går att finna några former av organisering inom dessa grupper.
De dominerande antagandena bottnar i större missuppfattningar om ``ghetton´´ i Oslo. Idén
om ``emigrant ghetton`` i Oslo har likheter med den offentliga debatten om ``migranter`` i
andra europeiska storstäder. Däremot har man vidare uppmärksammat att ungdomar och unga
vuxna i de mest materiellt berövade områdena i Oslo inte är socialt isolerade, utan aktiva
deltagare i de avgörande och vanliga institutionerna samt samhällsarenan. Vidare belyses att
ungdomarna har ideal och värderingar som är nära de norska ungdomarnas ideal och
värderingar. För att komma fram till detta resultat har författarna använt sig av en etnografisk
metod och genomfört djupintervjuer.

2.2 Familjestruktur

En artikel av Lozic (2004) visar på hur organisationens representanter ser bristfälliga
hemförhållanden och familjestruktur som en bidragande orsak till problem som förekommer i
utsatta bostadsområden. I en studie av Ridge och Millar (2011) framkommer det att
ensamstående kvinnor med barn lever i större utsträckning än andra i fattigdom, och är ofta
bosatta i utsatta områden. Ensamstående kvinnor har svårare att ta sig ur fattigdomen. En del
av kvinnorna levde redan i fattigdom innan de fick barn, men majoriteten av dem blev fattiga i
samband med skilsmässa, då de inte bara förlorade partnerns inkomst utan även fick svårare
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att fortsätta arbeta i samma utsträckning själva. Även barn och ungdomar till ensamstående
mammor påverkas i hög utsträckning av fattigdom. Författarna i denna studie har genom
kvalitativa metoder utfört intervjuer med ensamstående kvinnor och deras barn i England vid
flera tillfällen under en längre tid. Syftet med studien har varit att ta reda på hur arbete och
arbetslöshet påverkar familjelivet och levnadsstandarden över tid i ensamstående familjer, och
hur ensamstående familjer hanterar vardagsutmaningar till följd av låg inkomst. Resultatet
visade att ensamstående kvinnor ofta har en instabil arbetssituation med arbetslöshet eller
korta otrygga anställningar. Dessa familjer blir därmed känsliga för mindre ekonomiska
förändringar, vilket får stora konsekvenser för dem. De har lättare att dra på sig skulder, vilket
spär på oro och ångest. Kvinnornas främsta mål när deras ekonomiska situation förändrades
var att försöka ordna en säkrare boendesituation för sina barn. Kvinnornas möjligheter att
arbeta var begränsade av deras behov av att ta hand om sina barn, och arbetet begränsade även
deras möjligheter att ta hand om och uppfostra sina barn fullt ut. Den osäkra ekonomiska
situationen orsakade ofta oro och ångest hos kvinnorna och ibland depression. Barnen
beskriver hur de får ta ett större ansvar när deras mammor arbetar, och oron som barnen lever
med kring familjens ekonomi kan skapa ångest och depression hos barnen. De har olika
strategier för att anpassa sig till familjens ekonomiska situation, vilket påverkar deras liv i
förhållande till skola, sociala kontakter och aktiviteter. Fattigdomen orsaker en känsla av
ekonomisk och social utsatthet hos barnen, och ett utanförskap när de inte kan delta i sociala
aktiviteter p.g.a pengabrist. Barnen försöker lätta på pressen för sina mammor genom att
anpassa och förminska sina behov och önskemål.

I en artikel av Lozic (2004) beskrivs hur bristande hemförhållande och familjestruktur är en
bidragande orsak till ungdoms problematiken i utsatta bostadsområden. Fortsättningsvis
beskrivs familjestrukturens påverkan i en artikel av Carlson (2006) där det går att läsa att barn
och ungdomar som växer upp i familjer med en frånvarande pappa har större risk att utveckla
beteendeproblem, att inte klara av skolan och att dras in i kriminella aktiviteter. Detta
oberoende av etnicitet, utbildning eller i fall mamman har gift om sig. Syftet med denna studie
har varit att ta reda på hur familjestrukturen och pappans involvering i barnen och
ungdomarna påverkar beteendeproblem hos ungdomar. Resultatet visar, som även tidigare
forskning visat, att det är en signifikant skillnad i andelen ungdomar med beteendeproblem i
familjer där den biologiska pappan är närvarande respektive familjer där den biologiska
pappan är frånvarande. Resultatet styrker även hypotesen om att nivån av pappans involvering
i barnet eller ungdomen påverkar förekomsten och nivån på beteendeproblemen hos
ungdomarna. Enligt resultatet har det en direkt effekt, och resultatet visar även att detta är av
lika stor vikt oavsett könet på barnet eller ungdomen. Barnets kön påverkar i viss utsträckning
nivån på engagemang, fler pojkar än flickor uppgav att deras pappa var mycket engagerad i
dem, men könet påverkar inte konsekvenserna av ett stort engagemang eller bristen på
engagemang.

I utsatta bostadsområden bor många föräldrar med erfarenhet av flykt. Hur detta påverkar
föräldraförmågan presenteras i en studie gjord av Betancourt, Abdi, Brandon, Lilienthal och,
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Agalab (2015). Mer än en miljon somalier lever som flyktingar, och många av dem har
upplevt förföljelse, krigsrelaterat våld och förlust av familjemedlemmar. Syftet i denna studie
är att, genom kvalitativa metoder med COR-teorin som ramverk, undersöka hur barn- och
föräldrarelationen påverkas av flytten till ett annat land, i detta fall USA, och de stressfaktorer
det innebär. Dessa familjer lever med en rad stressfaktorer som flyktingskapet fört med sig
t.ex. fattigdom, arbetslöshet, socialt utanförskap och diskriminering. Dessa stressfaktorer
utgör ett hot mot den emotionella hälsan hos barn och ungdomar i de drabbade familjerna.
Enligt COR-teorin är det resurs förluster som formar hur trauma påverkar flyktingar. Resurser
finns i olika former och kan vara pengar, kunskap, status, karaktärsdrag m.m. Förlust av en
resurs kan starta en spiral av resurs förluster. Resultatet visade på omfattande resursförluster
hos dessa föräldrar som fick konsekvenser för hur väl familjen och barn-föräldrarelationen
fungerade. Det var speciellt förlusten av ekonomiska resurser och status som utgjorde risker.
Både föräldrar och ungdomar har beskrivit hur maktfördelningen inom familjen skiftas när
barnen integreras snabbare i samhället än föräldrarna. Föräldrar beskrev hur man flytt ett land
i krig för att skydda sina barn men hamnade i ett land i fred där familjen, som tidigare varit
stark, föll sönder och där barnen gled längre och längre ifrån sina föräldrar. Detta skift i
maktfördelning försvårade föräldrarnas möjligheter att kontrollera, uppfostra och disciplinera
sina barn. I Somalia är den stora familjen och det sociala nätverket avgörande i uppfostrandet
av barnet. Föräldrarna och familjen är den viktigaste källan till kunskap och inflytande för
barnet. Föräldrarna i denna studie beskrev att de p.g.a bristande ekonomiska resurser var
tvungna att bosätta sig i utsatta bostadsområden där barnen ofta påverkas av negativa sociala
influenser. Avsaknaden av familjen och det sociala nätverket begränsade kraftigt föräldrarnas
stöd i uppfostran av barnet. Föräldrarna beskriver att de lärt sig om barnuppfostran i det nya
landet genom att prova och göra fel, och att de saknat vägledning.

Orsaken till att många med utländsk härkomst bosätter sig i samma områden, ofta utsatta
bostadsområden, går att finna i en studie av Skifter Andersen (2015). Syftet var att se om den
teorin om att dessa personer önskar bosätta sig i enklaver stämmer och är relevanta även i
Europa. Syftet var även att hitta en förklaring till skillnader i önskemål mellan de olika
grupperna. Denna studie gjordes i Danmark och bygger på en enkätundersökning där personer,
med annan etnisk bakgrund än dansk, som nyligen flyttat inom Danmark fick svara på frågor
om bl.a. deras önskemål om bostadsområde. Nio olika etniska grupper deltog i
undersökningen, och målet var att undersöka olika etniska gruppers önskemål om att bo nära
andra med samma bakgrund. Vissa menar att detta beror på utlandsfödda personers
begränsade möjligheter på bostadsmarknaden p.g.a deras begränsade resurser och p.g.a
diskriminering. Andra menar att det beror på de boendes egna önskemål om att bo med andra
med samma bakgrund. Förekomsten av att bo i enklav med människor från samma etniska
bakgrund skiljer sig mycket mellan olika etniska grupper enligt tidigare forskning. En
förklaring till detta kan vara att önskemålet att bo med likasinnade skiljer sig åt i utsträckning,
men en annan förklaring kan vara skillnader i när vissa grupper immigrerade till landet och i
vilken utsträckning de fått möjlighet att integreras. Skillnader i en grupps status i det nya
landet kan också spela in. En del grupper ses mer kulturellt avvikande än andra, vilket kan
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leda till en ökad diskriminering och därmed en ökad önskan om att leva i ett område med sina
egna, där de känner sig mer välkomna och trygga.

Studiens resultat visade att den största anledningen till att man bor i/flyttar till
bostadsområden där andra av samma etnicitet bor är att man vill bo nära sin familj, vänner
och likasinnade. Hur starkt detta önskemål var berodde bl.a. på hur socialt integrerad man var,
bl.a. genom språkkunskaper, ens ställning på arbetsmarknaden, och ens sociala kontakter med
danskar. Önskemålet varierade mycket mellan de nio olika etniska grupperna som var med i
studien. Dock försvann den skillnaden när man istället tittade på måttet av integration hos
enkät deltagarna, och därmed sågs graden av integration som den viktigaste orsaken till
skillnader i önskemål om bostadsområde. Vissa etniska grupper stack dock ut, då de hade ett
klart starkare önskemål om att bo tillsammans. Somalier var en sådan grupp, och orsaken till
detta anser författarna kan vara både en större känsla av utanförskap hos denna grupp, men
även en stark kultur av gemenskap.

2.3 Sysselsättning

Att arbetslösheten är större bland personer med utländsk härkomst är känt, dessutom är
arbetslösheten i utsatta bostadsområden högre än i andra områden. Att egenföretagande kan
vara en väg ut ur arbetslöshet i dessa områden presenteras i en artikel av Andersson och
Andersson och Hammarstedt (2015). Här beskrivs att andelen egenföretagande är väsentligen
högre bland personer med utländsk bakgrund än svenskar. Tidigare forskning har varit oense
om huruvida etniska enklaver och nätverk är positivt eller negativt när det gäller förekomsten
av egenföretagande hos boenden i dessa områden. De som har sett fördelar har menat på att
egenföretagande ökar i etniska enklaver, då dessa företagare, pga kulturkännedom och
språkkunskaper, kan erbjuda varor och tjänster som etniska svenskar inte kan. Syftet i detta
arbete har varit varit att undersöka hur etniska enklaver och nätverk påverkar egenföretagande
bland personer med ursprung i Mellanöstern. Anledningen till att man valt just Mellanöstern
är att en stor del av Sveriges invandrade population har sitt ursprung där, och att man sett hög
förekomst av arbetslöshet och diskriminering på arbetsmarknaden av denna grupp. Resultatet
visar att förekomsterna av etniska enklaver ökar egenföretagande bland invandrarna från
Mellanöstern, då de kan erbjuda tjänster och varor som efterfrågas och inte erbjuds av etniska
svenskar. Resultatet visar även att etniska nätverk är ett hinder för egenföretagande, eftersom
de ökar konkurrensen mellan egenföretagare.

Ytterligare beskrivs kombinationen av arbete och utländsk härkomst i en artikel av Hammarén
(2014). Här beskrivs hur unga med utländsk bakgrund har betydligt svårare att ta sig in på
arbetsmarknaden. Syftet med studien var att undersöka vilka strategier som ungdomarna
använder sig av för att förbättra sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.
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Kombinationen av att vara ung och att ha en utländsk bakgrund är en särskild försvårande
kombination. Unga med utländsk bakgrund har större sannolikhet att ha växt upp i ett hem
med låg inkomst och låg utbildningsnivå hos föräldrarna, vilket försvårar de ungas
möjligheter till en lyckad skolgång. Som ett resultat av detta anses lägre skolresultat och lägre
utbildningsnivå hos unga med utländsk bakgrund som en bidragande faktor till deras
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Även diskriminering är en bidragande orsak. I
denna studie lades fokus på ungdomar med utländsk bakgrund i åldern 18-25 år, och
intervjuer utfördes med ungdomarna. Resultatet visade att de använder sig av flera olika
strategier och en sådan strategi är att välja skolor i bättre områden med högre andel svenska
elever b.l.a för att integreras i det svenska samhället. Detta leder oftast till en en ökad känsla
av utanförskap och känsla av hemlöshet. De upplever ofta att deras försök att bli accepterade
som svenskar inte bemöts med välvilja och det leder istället till att de skapar en stark identitet
som invandrare. En annan strategi är att sänka sina krav och önskemål och ta arbeten av lägre
status, då alternativet är arbetslöshet. En formell utbildning kan dock vara ett sätt att klättra på
samhällsstegen och en del unga ser utbildning som sin enda möjlighet till ett arbete
(Hammarén, 2014).

I en artikel av Wästerfors och Burcar (2014) belyses etnicitet och socialarbetares insatser i
utsatta bostadsområden. Syftet var att ta reda på hur etnicitet påverkar socialarbetarnas arbete
i utsatta områden, och detta utfördes genom observationer och intervjuer utifrån en
etnografisk metod. I resultatet framgår att en majoritet av anställda med annan etnisk
tillhörighet än svensk ses som en fördel av de styrande i arbetet i utsatta bostadsområden. Det
ska förenkla kommunikationen med och disciplineringen av de stökiga ungdomarna. Att
samma etniska tillhörighet ska bygga broar mellan de brottsutövande ungdomarna och de som
arbetar med brottsförebyggande arbete. Vissa fördelar med detta kan ses i artikeln, som
exempel att socialarbetare med en annan etnisk tillhörighet har större chans att känna
ungdomarnas föräldrar och kan därmed i större utsträckning använda sig av sina personliga
kontakter för att påverka ungdomarna åt rätt håll. Nackdelar ses dock även med detta, då det
outsagt pekar ut ungdomar med annan etnisk bakgrund som problemskapare, och att det
blir ”personer med utländsk bakgrunds uppgift att kontrollera andra invandrare”. Att stora
insatser sätts in i områden med hög förekomst av boenden med annan etnisk bakgrund än
svensk spär på bilden att brottsutövande är osvenskt.

Resultatet visar även att socialarbetare beskriver hur personer med annan etnisk bakgrund än
svensk ofta förutsätts vara en potentiell förövare/brottsoffer, och tillskrivs egenskaper utifrån
sin etnicitet. Och författarna såg även faror i hur riktade insatser gjordes mot bl.a. SFI, för där
ansågs föräldrarna till de brottsutövande ungdomarna finnas, en slutsats dragen endast utifrån
etnicitet. Artikelförfattarna menar att deras resultat överensstämmer med flera andra studier
som visar att sociala spänningar i utsatta bostadsområden ibland orsakar av eller späs på av
pedagogiska insatser i områdena.
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Ett motargument som togs upp i artikeln är att om man ignorerar etnicitet i arbetet i utsatta
bostadsområden, så ignorerar man möjligheten att möta speciella behov. I artikeln beskrivs
även socialarbetarnas arbetsmetoder som skiljer som en del från polisens arbete. Medan
polisen arbetar mer med konfrontation och disciplinära åtgärder, arbetar socialarbetare mer
med ”mjukare” metoder. Deras största arbetsuppgift är att synas i området, och att skapa
relationer med boenden och ungdomar genom vardagliga samtal på gatorna. Genom dessa
samtal skaffar sig socialarbetare både kunskap om ungdomarna och området som de har nytta
av i sitt arbete, och dessutom har de uppfattningen att de förhindrar brott och slagsmål genom
avstyrande samtal och icke provokativ närvaro i området. De för in disciplinära och moraliska
råd i sina samtal utan att få ungdomarna att tappa ansiktet inför sina kompisar. Den
uppfattningen om orsaken till en stor del av problemen som finns dessa områden delades till
mycket av både socialarbetare och ungdomarna själva, ungdomarna saknar aktiviteter och
spenderar därmed mycket tid sysslolösa på gatorna.

Vikten av aktiviteter för ungdomar beskrivs även i ett arbete av Greene, Lee, Constance, &
Hynes, (2013). Här beskrivs inledningsvis att det är positivt för ungas välmående att delta i
fritidsaktiviteter och organiserade aktiviteter för unga utanför skoltid. Det är förknippat med
positivt identitetsskapande, formar deras sociala förmågor, och skapar ett större band mellan
unga och samhället. Det är svårt att få unga att delta, och att den största anledningen till att de
inte deltar eller slutar är att de tycker att det är tråkigt. Syftet med denna studie var att ta reda
på vilka faktorer i en organiserad aktivitet för unga utanför skoltid som får de engagerade.
Och vidare om det finns individuella skillnader som påverkade deras engagemang i aktiviteter.
Författarna studerade data från 435 unga som deltog i 30 olika organiserade aktiviteter för
unga utanför skoltid i framförallt områden med låg inkomst. Resultatet visade att en viktig
faktor för de ungas deltagande och engagemang var personalens omtanke och kompetens. En
annan viktig faktor var aktivitetens innehåll. Möjligheten att lära sig nya förmågor eller få
kunskap om arbete och utbildning lockade unga. Resultatet kunde inte visa på individuella
skillnader i engagemang utifrån ålder, betyg i skolan eller etnicitet.

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att det finns ett medialt fokus på
problematiken i utsatta bostadsområden, vilket inte alltid stämmer med verkligheten. Orsaken
till problematiken i dessa områden läggs på invandrarskap, och bristfälliga bostads- och
hemförhållanden. Att en stor andel invånare i dessa områden är av utländsk härkomst beror på
att de har begränsade möjligheter på bostadsmarknaden, men också att de finner trygghet och
fördelar med att bo tillsammans med andra av samma etniska bakgrund. Detta kan gynna
exempelvis egenföretagande, då unga med utländsk härkomst ofta har svårare att ta sig in på
arbetsmarknaden. Bristfälliga resurser gör även att ensamstående mödrar ofta bli tvungna att
bosätta sig i utsatta bostadsområden, och de har svårt att ta sig ur fattigdom. Fattigdomen och
bristen på engagerade fäder påverkar barnen och ungdomarna i dessa familjer. Att familjerna i
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dessa områden behöver mer stöd och styrning för att kunna engagera sig i sina barns
uppfostran ses som en lösning på ungdomsproblematiken, en annan bidragande lösning är
fritidsaktiviteter för ungdomarna.

2.5 Vårt bidrag till tidigare forskning

I tidigare forskning som presenterats kring utsatta bostadsområden har metoderna varierat
mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, men däremot alltid byggt på färdiga hypoteser
som antingen bekräftas eller kunnat avstyras genom studierna. Studierna har i stor
utsträckning varit styrda av hypoteser och inriktat sig mot bestämda frågor. Vi anser att vår
studie kan bidra till tidigare forskning med att ge en mer förutsättningslös bild av ett utsatt
bostadsområde, då vårt metodval har medfört att vi inte prövat en färdig hypotes, utan låtit
våra frågeställningar och hypoteser växa fram under studiens gång. Intervjupersonerna fick
möjlighet att reflektera över sitt bostadsområde och dess betydelse för dem, utan att
inledningsvis styras av riktade frågor och förutbestämda abstrakta hypoteser. Detta
kompletterades med icke-deltagande observationer för att få en rikare förståelse för området.
Ett utsatt bostadsområde blev på så vis undersökt från olika infallsvinklar med fokus på vad
som var centralt för respondenterna.
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3 Metod
I detta avsnitt beskrivs metodansatsen Grundad teori och våra funderingar kring valet av
metodologin. En redogörelse för intervjuer och observationer presenteras i ett led av
datainsamlingsmetod och vidare diskuterar vi våra etiska ståndpunkter. Det efterföljs sedan av
en redogörelse kring vår forskningsprocess, där vi beskriver hur vi har gått tillväga i den
öppna, den selektiva och den teoretiska fasen. I varje fas beskriver vi hur vi gjorde urval,
datainsamling och analys. Vi har valt att tillämpa grundad teori eftersom det är en metod där
det krävs att forskaren ska undersöka förutsättningslöst och låta data eller respondenter att
vägleda en i vad som är viktigt i studien. Eftersom vår frågeställning är att ta reda på hur
invånare och verksamma i ett utsatt bostadsområde upplever området anser vi att grundad
teori är en berättigad metod till att besvara vår frågeställning.

3.1 Grundad teori

Grundad teori är en metodologisk ansats som grundades av Anselm Strauss och Barney
Glaser, i början av sextiotalet (Hartman 2001:28). Grundad teori kan kortfattat beskrivas som
en metodansats där målet är att grunda en teori utifrån det insamlade data från det område
man undersöker. Grundad teori, vidare förkortat som GT, tillhör de så kallade teorier på
mellannivå, som ger förklaringar till domäner som är gemensamma för en grupp
människor (Hartman 2001:46). Metoden kallas för den gyllene mittenvägen mellan deduktiv
och induktiv metod. GT lutar sig mer åt det induktiva, men innehåller även deduktion, vilket
gör att GT brukar benämnas som en induktiv-deduktiv mix. Hartman framför även att
metoden i GT är interaktiv som påminner om en sicksack-liknande process (Hartman
2001:35-36). Urval, datainsamling och analys sker interaktivt d.v.s. man upprepar dessa faser
konstant tills det växer fram en kärnkategori ur data. Lite mer specifikt förklarat skulle man
kunna säga att man gör ett urval utifrån det man vill undersöka, sedan samlar man in data och
analyserar (induktiv metod). Därefter gör man ytterligare ett urval från det man får fram under
analysen av datainsamlingen (deduktiv metod) och denna process sker konstant tills inget nytt
uppkommer d.v.s. tills en så kallad mättnad uppstår i data och när kategorier och en
kärnkategori genereras.

Forskningsprocessen ska enligt Glaser gå i följande ordning: Den öppna fasen, den selektiva
fasen och den teoretiska fasen. I varje fas ska forskaren göra den ovan beskrivna proceduren.
Nya urval för datainsamling görs konstant i GT. Det är företeelser som är intressanta i
datainsamlingen och inte personerna. Individernas handlingar, icke handlingar och relationer
blir intressanta för forskaren att veta (Hartman 2001:64–65). Analysen eller kodandet i den
öppna och selektiva fasen skiljer sig från analysen och kodandet i den teoretiska fasen. Mer
beskrivning kommer nedan i vår forskningsprocess, men när det gäller hur man kodar eller
analyserar praktiskt så är det ett mekaniskt arbete där man kollar på mening för mening, ord
för ord och söker efter fenomen som indikerar begrepp (Hartman 2001:79–81). En kategori
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kan ses som en tanke kategori där människor med hjälp av kategori begrepp ordnar
verkligheten. Kategorier är fenomen i verkligheten som har en mening eller anknytning till
människor och de formar människans verklighet. Vissa av kategorierna har en större betydelse
än de andra, och dessa kallas för kärn kategorier, medan de andra funna kategorierna blir
underkategorier till dessa kärn kategorier (Hartman 2001:47–48).

Metoden vid analysen kallas för “constant comparison” översatt på svenska som konstant
jämförande, då man kontinuerligt jämför data man har samlat in från olika urvalsgrupper. GT
blir mer förutsättningslös än deduktiv och induktiv metod menar Hartman, eftersom i denna
metod utgår man inte från några teorier (som i deduktiv metod) eller förutsatta begreppsliga
system som styr undersökningen (som i induktiv metod). Utan man utgår utifrån en teoretisk
urval som betyder att man väljer att samla in data utifrån de ideer som har genererats ur data.
Det gör att undersökningen blir mer förutsättningslös, då datainsamlingen blir neutral i
förhållande till teoretiska premisser och forskaren vägleds av den insamlade data i det som är
viktigt.

Glaser argumenterar för att det blir svårt att avvisa teorier som blir väl grundade i data, även
om det finns möjlighet att modifiera sådana teorier (Hartman 2001:37). Han nämner även att
det finns krav på en GT teori och dessa är att den ska vara relevant, den ska fungera och den
måste kunna modifieras. Teorin blir relevant om begreppen som forskaren genererar handlar
om det som faktiskt sker och är viktigast för de personer studien handlar om. Teorin kommer
att fungera om det finns en stark tydlighet mellan teori och data, så att läsarna kan förstå hur
teorin har genererats ur data. Teorin måste kunna modifieras, om den inte kan modifieras eller
anpassas till små förändringar över tid, så blir teorin förkastad. Eftersom en teori som handlar
om samhället som är en verklighet under ständig förändring, måste teorin själv vara formbar i
samband med samhället och anpassa beskrivningen av samhället med tiden, detta kriterium
stödjer objektiviteten i teorin (Hartman 2001:54-55). Glaser klargör det med att framhäva att
det inte är forskaren som ska identifiera problemen, utan det är undersökningssubjekten som
identifierar problemen (Hartman 2001:61). Det är av denna anledning som vi har valt att
inrikta oss mot Glasers variant av GT (Hartman 2001:43).

I denna studie, som söker svar på frågan Hur är upplevelsen av att bo och vara verksam i ett
utsatt bostadsområde, har vår avsikt varit att ta reda på vad som sker i Bäckby med hjälp av
intervjuer med några som bor eller har bott samt några som arbetar eller har arbetat där.
Intervjuerna har kompletterats med observationer av området. Vi har undersökt hur dessa
människor upplever sin verklighet. Vår avsikt med studien har varit att generera en teori via
data, utan att vi påverkas av teoretiska premisser och villkor (Hartman 2001:41 – 42). Av den
anledningen presenteras studiens teoretiska referensram efter resultatavsnittet.
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3.2 Minesanteckningar

Minnesanteckningarna kan vara vad som helst som skrivs ner för att fånga en idé. Här är
forskaren fri, det finns inga regler som styr processen i anteckningarna och skrivandet är högst
personlig, därför kan det vara svårt för utomstående att tyda vad forskaren menar med sina
anteckningar. Minnesanteckningarna är ord som är noterade och stödjer minnet för att senare
skriva texten. Kort sagt det som fångar meningen i idéernas begreppslighet, vart de leder
teoretiskt och vilka urval som är teoretiskt förankrade (Glaser 2010:193, 196). Kreativa
eftertankar och funderingar kring kategorierna och koderna, skrivs ner jämsides med
kodningsprocessen. Minnesanteckningarna är en väsentlig del i teorigenerering. Vi utvecklar
idéer om de begrepp som ingår i teorin och sedan används minnesanteckningarna för att föra
ihop hela arbetet. Det är viktigt att belysa vikten av att man inte ska blanda ihop koder och
minnesanteckningar. Arbetet med minnesanteckningar bör vara pågående under hela
forskningsprocessen (Hartman 2001:87–89).

3.3 Intervjuer och observationer

I vår forskningsprocess har vi tillämpat både intervjuer och observationer. Glaser förespråkar
att ställa öppna frågor i en grundad teoretisk studie (Hartman 2001:40). Med tanke på det
kravet valde vi att genomföra semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer med deltagarna
i undersökningen. Det som kännetecknar dessa intervjuformer är att de är relativt öppna. En
semistrukturerad intervju är en intervjuform där man ställer öppna/allmäna frågor och följer
ett frågeschema/ordningsföljd. Det är vanligt även att ställa följdfrågor i en sådan
intervjuform. Medan ostrukturerade intervjuer är en intervjuform med teman som forskaren
avser att täcka på ett informellt sätt (Bryman 2008:206). När det gäller observationer valde vi
att tillämpa icke-deltagande observationer. En icke deltagande observation är när man
observerar utan att delta i det som sker i miljön (Bryman 2008:266). Vi kombinerade de icke-
deltagande observationerna med våra intervjuer som vi genomförde i Bäckby. Både intervjuer
och observationer presenteras mer ingående under kommande avsnitt.

För att lokalisera informationsrika nyckelinformanter använde vi oss av snöbollsurval som
betyder att forskaren försöker att ta kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta
för undersökningssyfte. När forskaren får tag i relevanta respondenter kan hen fråga
respondenten om denne känner fler relevanta respondenter som kan ingå i studien, på det
sättet blir det en form av bekvämlighetsurval. Snöbollsurval använde vi varje gång vi
intervjuade folk. Efter varje intervju frågade vi respondenterna om de kände ytterligare
respondenter som skulle kunna tänka sig att delta i studien. Det var så vi kunde exempelvis få
tag på respondent 5 via respondent 1 som hade rekommenderat honom (Bryman 2008:196).
Vi tillämpade även teoretiskt urval som bestäms kontinuerligt under hela studien. Det går ut
på att göra ett urval där ändamålet är att det grundar sig i data. I den öppna fasen är ändamålet
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med det teoretiska urvalet att samla in så många kategorier som möjligt. Medan i den
selektiva fasen är ändamålet att selektera bort de kategorier som inte relaterar till öppna fasens
kärnkategori och beskriva de kvarvarande kategoriernas egenskaper. Slutligen i den teoretiska
fasen blir urvalet att finna någon erfaren respondent som kan påvisa sambanden mellan
kategorierna från den selektiva fasen. Av stor vikt är även relevansen dvs att de funna
kategorier som beskrivs och relateras till varandra har en förankring i verkligheten och i
verkliga förhållanden (Hartman 2001:67-68).

3.4 Etik

Under undersökningens gång har vi strävat efter att ta hänsyn till Vetenskapsrådet etiska
riktlinjer. Det som Vetenskapsrådet har formulerat är ett antal krav som alla samhällsforskare
bör följa under sin forskning. De belyser särskilt fyra huvudkrav för individskyddskravet,
vilket betyder att människor inte får utsättas för psykisk eller fysisk harm, kränkning eller
förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002:5). Individskyddskravet består av fyra allmänna
huvudkrav på forskningen, nämligen: informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Informationskravet
handlar om att forskaren är skyldig att informera undersökningsdeltagarna om vad studien
handlar om, vad det kommer att användas till, villkor för deltagande, att det är frivilligt att
delta och att de har rätt att avbryta deltagandet när de vill. Samtyckeskravet handlar om att
deltagarna själva har valt att delta i studien och att de har rätt att förhandla sina egna villkor
till att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002:9-10). Konfidentialitetskravet innebär att
forskaren har tystnadsplikt och skyldighet att förvara personlig information om deltagarna och
inte dela det till allmänheten utan deltagarnas godkännande (Vetenskapsrådet 2002:12-13).
Med nyttjandekravet menas det att forskaren inte får bära på någon alternativ agenda än att ta
reda på sanningen med den insamlade informationen från deltagaren.

Vi har strävat efter att följa de etiska kraven och att utföra forskning som inte skadar våra
medmänniskor. Nedan följer en beskrivning av vår forskningsprocess och även en förklaring
till hur vi har hanterat de etiska aspekterna under forskningsprocessens gång. Vi har under
samtliga intervjuer informerat respondenter om vår studie och att det är frivilligt att delta.
Respondenterna blev även informerade om att de fick avbryta när de ville, att de får om de
vill ta del av uppsatsen när den blir färdig och att deras svar kommer att behandlas
konfidentiellt.
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3.5 Vår forskningsprocess

Nedan presenteras översiktligt studiens deltagare och observationer som därefter följs med en
beskrivning över vår forskningsprocess. Vi presenterar hur vi gjorde urval, datainsamling och
analys i samtliga faser under forskningsprocessen.

3.5.1 Studiens deltagare
Här nedan redovisas kort relevant fakta om respondenterna i undersökningen. Respondenterna
är självklart fingerade i studien i syfte för att följa det konfidentiella kravet. Totalt har det
varit 14 deltagare i studien.

Respondenter från den öppna fasen:

Respondent 1 är en medelålders man i Västerås kommun som tidigare bott och arbetat i
Bäckby. Hans arbete vid intervjutillfället går att relatera till Bäckby.

Respondent 2 och 3 är ett äldre par som har bott tillsammans i Bäckby länge. Respondent 2
är en man och respondent 3 är en kvinna.

Respondent 4 är en medelålders man som bor i Bäckby.

Respondent 5 är en medelålders man som är engagerad i frågor som rör Bäckby.

Respondent 6 är en medelålders kvinna som bor i Bäckby.

Respondent 7 är en ung tjej som går på folkhögskolan i Bäckby. Hon bor inte där, men vistas
ofta i Bäckby.

Respondent 8 är en vuxen medelålders man som arbetar i Bäckbyhuset.

Respondent 9 är en 24 årig man som har tidigare bott länge i Bäckby. Han är väldigt
engagerad i Bäckby och har ett arbete där.

Respondent 10 är en 25 årig man som är en av dem som är aktiva i ett ungdomsgäng i
Bäckby.

Respondent 11 är en man som har arbetat i ca 5 år i Bäckbyhuset.

Respondenter från den selektiva fasen:



18

Respondent 12 är en ung man vid 22 år som bor i Bäckby.

Respondent 13 är en ung man som har bott större delen av sitt liv i Bäckby.

Respondent från den teoretiska fasen:
Respondent 14 är en medelålders man som har växt upp och bott i Bäckby. Vid
intervjutillfället arbetade han i Bäckby.

3.5.2 Studiens observationer

Här nedan följer en beskrivning av våra icke-deltagande observationer. Observation 1- 4
skedde i den öppna fasen, observation 5 i den selektiva och observation 6 i den teoretiska
fasen. Majoriteten av observationerna förekom i den öppna fasen, eftersom vi ville vara säkra
på att vi hade hittat en kärnkategori som var central för Bäckby.

Observation 1 skedde i Bäckby på förmiddagen lördagen den 16 september 2017. Det var en
icke-deltagande observation. Denna observation utfördes i syfte för att observera vad som
händer i Bäckby utan förutfattade meningar.

Observation 2 skedde i Bäckby på förmiddagen den 21 september 2017. I samband med
observationen gjorde vi ostrukturerade intervjuer med respondent 2 till 7. Syftet var att
intervjua några som bor eller arbetar i Bäckby och att samtidigt observera vad som hände i
området.

Observation 3 skedde i Bäckby under kvällen den 8 november 2017 och ledde till
ostrukturerade intervjuer med respondent 8, 9 och 10. Syftet var att observera Bäckby under
kvällstid samt att intervjua några som bor eller arbetar i området.

Observation 4 var en icke-deltagande observation i kombination med en semistrukturerad
intervju med respondent 11 som skedde i Bäckby centrum den 13 november 2017. Vi
observerade området både innan och efter intervjun. Under intervjun var vi uppmärksamma
på det som skedde runt omkring.

Observation 5 var en icke-deltagande observation i kombination med en semistrukturerad
intervju med respondent 13 i Bäckby den 7 november 2017. Observationsmetoden var
identisk med observation 4.

Observation 6 var en icke-deltagande observation som skedde den 18 december 2017 i
Bäckby. Observationen inkluderade en semistrukturerad intervju med respondent 14.
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Observationen var identisk med både observation 4 och 5. Vi råkade även på respondent 10
som vi samtalade med efter vår intervju med respondent 14.

3.5.3 Den öppna fasen - urval, datainsamling och analys
I den öppna fasen är allt data, då ska man nyfiket gå och undersöka det område man är
intresserad av (Hartman 2001:40). Eftersom allt är data i den öppna fasen samlade vi
datamaterial tills vi kände en mättnadskänsla. Ett viktigt kriterium för vårt urval av
respondenter i vår undersökning av Bäckby blev att de antingen bor där, har bott där i minst 1
år eller att de jobbar eller jobbat på Bäckby i minst 1 år, för att de ska ha hunnit uppleva och
skapa en uppfattning om området och så att vi kunde få aktuella erfarenheter av området, det
blev vårt urvalskriterium för alla intervjuer.

Vi började vår studie med att använda sökordet ”Bäckby” på Google. Vi fick fram Wikipedia
som första alternativ och sedan en artikel från Vestmanlands läns tidning (Förkortat VLT). Vi
valde det andra alternativet och inte Wikipedia, då hemsidan har fått en dålig klang när det
gäller källgranskning, eftersom alla kan redigera på den hemsidan. I artikeln nämns det en
tjänsteman som arbetar med Bäckby och vi valde att ta kontakt med honom för en intervju,
han blev respondent 1. Vi ville att vår intervju skulle gå ihop med kriterierna för
datainsamlingen inom GT. Ett väldigt viktigt kriterium inom GT är att man inte får färga
undersökningen, utan att man ska nyfiket och förutsättningslöst undersöka ett område och
sträva efter att tygla sina fördomar. När det gäller vardagliga fördomar ska man försöka tygla
de så långt det går, men de teoretiska förkunskaperna måste man absolut tygla i en GT
undersökning, eftersom forskaren inte får påverkas av teoretiska premisser i denna
metodansats som har förutsättningslöshet som krav (Hartman 2001:36). Innan vår intervju
med respondent 1 framkom det en skepsis mot att vi har valt att öppna en artikel som vi
hittade genom Google och som hade kopplingar till ungdomar och brott, med tanke på vår oro
för att bli fördomsfulla valde vi att diskutera om detta och vi kom fram till att gå och göra en
icke deltagande observation (observation 1) på Bäckby först, i syfte för att se vad som
försiggår där och inte bli påverkade av någon annans tanke om området.

Datainsamlingen i den öppna fasen bestod totalt av 11 intervjuer och 3 observationer. Den
första och sista intervjun i den öppna fasen var semistrukturerade medan övriga var
ostrukturerade. Samtliga intervjuer förutom den första skedde i Bäckby. Den första
observationen var en icke-deltagande observation, även de två övriga var icke-deltagande
observationer. Enligt Glaser måste frågorna vara så öppna som möjligt, vilket innebär att de
ska vara breda för att låta respondenten att komma till tals i så stor utsträckning som möjligt.
Det gäller även att kunna ställa följdfrågor för att samtalet inte ska frysa (Hartman 2001:40).
Våra frågor (se bilaga 2) som vi ställde i den första intervjun den 21 september 2017 med
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respondent 1 fungerade sedan som ett intervjuschema för de övriga intervjuerna i den öppna
fasen med en modifiering (se bilaga 3).

Innan varje intervju gav vi information om vilka vi är, om vår undersökning och om de etiska
aspekterna. I de semistrukturerade intervjuerna lät vi respondenterna bestämma tid och plats
samt informerade i förväg vad intervjun kommer att handla om. I resterande intervjuer fick vi
istället informera respondenterna om de etiska aspekterna direkt på plats innan vi startade
intervjun. Vi ordnade ett intervjuschema eller frågor som vi försökte följa till de
semistrukturerade intervjuerna, däremot inte slaviskt. I en semistrukturerad intervju bör man
vara flexibel med frågorna, då exempelvis följdfrågor kan vara passande för att få en mer
detaljerad och ett utförligare svar från respondenten. Men däremot var målet alltid att få svar
på de frågor vi hade förberett, vilket gjorde att vi strävade efter att täcka in dem under
intervjuprocessens gång. I de ostrukturerade intervjuerna följde vi inte riktigt något
frågeschema, utan vi försökte följa teman som vi ville täcka in (se bilaga 3). Vi började med
en konversations öppnare i de ostrukturerade intervjuerna genom att ställa frågan “Hur
upplever ni Bäckby?” och började därifrån flexibelt föra samtal med respondenten genom att
bland annat ställa öppna följdfrågor med en ren nyfikenhet (Bryman 2008:413-415).

Samtliga respondenter blev informerade om att de kommer att vara anonyma i uppsatsen och
att de, om de vill, får kolla på uppsatsen innan den publiceras. Respondenterna i de
semistrukturerade intervjuerna blev tillfrågade innan intervjun om att bli inspelade, eftersom
det skulle underlätta för oss med noggrannheten i analysen efteråt. Med de övriga
respondenterna valde vi inte att spela in, på grund av att det blir väldigt tidskrävande (Bryman
2008:428). I en GT undersökning behöver forskaren ha ett visst tempo/hastighet i studien för
att inte fastna på detaljer i studien. Detaljerna får inte hämma hastigheten och kreativiteten
som leder till teorin (Hartman 2001:64,100-102). En annan anledning var att vi fångade
respondenterna i de ostrukturerade intervjuerna i deras naturliga miljö genom att fråga om de
hade tid att bli intervjuade. Hade de tid så informerade vi om vår undersökning och om de
etiska aspekterna, men däremot blev det en utmaning att få dem att stanna lite längre och få
svar på våra frågor, därför undvek vi att spela in under de ostrukturerade intervjuerna. Efter de
ostrukturerade intervjuerna gick vi direkt till närmaste bänk och transkriberade på varsitt håll
det innehåll som uppkom under intervjun. Intervjutranskribering fortsatte vi även göra hemma
på varsitt håll. Samtliga respondenter tillät oss att göra intervju med dem efter att blivit
informerade om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt.

Under analysen/kodandet i denna fas kollar forskaren efter begreppsliga kategorier och
egenskaper som är grundade i data. Eftersom koderna grundas i data så kallas de för
faktiska/reella koder. Koder är indikatorer på gemensamt innehåll som man finner under
analysen av det insamlade datamaterialet. Det finns olika metoder för att hitta koder, vår
metod var att skriva upp det som har nämnts i intervjun i “google doc” som är ett dokument
som går att gemensamt arbeta i via nätet. Vi lade upp innehållet från intervjun i google doc
och sedan färgade vi indikatorer som hade samma betydelse med samma färg. Nedan
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presenteras en bild hur metoden ser ut för att få en översikt om metoden, det var så här vi
försäkrade att våra faktiska koder var grundade i data (Hartman 2001:80). Vi fick fram alla
våra faktiska koder från innehållet i intervju transkriptionerna på ett överskådligt sätt som
underlättade arbetsprocessen och tempot i forskningen. Nedan indikerar exempelvis det
rödfärgade texten kategorin “oroligheter” och grön färg “sysselsättning”.

Figur 1

Vi upptäckte vår kärnkategori med samma metod som vi använde när vi skulle finna koder
från intervju transkriptionerna. Samtliga funna koder samlade vi från intervjuerna i ett
dokument. I dokumentet kunde vi få överblick över dem och började färga alla koder som
hade identisk betydelse i samma färg. Vilka som var de mest centrala och frekventa
kategorierna i den öppna fasen redovisas här nedan:
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Tabell 1. En översikt över vilka koder som har pekat på de funna kategorierna

Kategorier Koder

Ungdomar
(kärnkategori)

Ungdomsgäng som påverkar varandra. Ett gäng ungdomar på
15-20 som ställer till det, många unga ser upp till de äldre
kriminella.

Sysselsättning Behöver sysselsätta sig, rastlöshet, sysselsättning lugnar, måste
göra rätt för sig.

Media Media fokuserar på det negativa (propaganda), media har rätt till
en viss del, propaganda i media

Oroligheter Det hände mer saker förr, lugnare tider, oroliga tider brukar
vara på vintern och på våren.

Brott Konflikt med polis, provokationer, polisen närvaro har ökat, gäng
som revolterar.

Förebyggande
åtgärder

Angrip hårdare mot ungdomar, fånga upp de små, mer
samhällssatsningar

Trygghet Härligt område, det hände mer saker förr, har blivit ett bra ställe
särskilt när de är här (två vakter som sitter i cafeterian intill
ingången) det känns mycket säkert.

Ungdomar blev vår kärnkategori, eftersom det mesta kretsade kring ungdomar när
respondenterna berättade om Bäckby. Argumenten för valet av ungdomar som kärnkategori är
att alla respondenter nämnde ungdomar i någon form och att de ungdomar som vi intervjuade
även pratade om sig själva. Sysselsättning var ännu en kategori som dök upp i alla intervjuer
och som nämndes relaterat till ungdomarna, dock var den inte lika central och frekvent som
kategorin ungdomar. Alla andra kategorier som uppkom var underordnade ungdomar och
sysselsättning, därför valde vi i den selektiva fasen att fortsätta studien med att undersöka hur
ungdomar sysselsätter sig och vad de anser som meningsfull sysselsättning.
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3.5.4 Den selektiva fasen - urval, datainsamling och analys
Proceduren skiljer sig inte mycket från den öppna fasen, då enda skillnaden är en avgränsning
och sedan är proceduren som i den öppna fasen genom att konstant göra urval, datainsamling
och analys tills man bekräftar eller finner en ny kärnkategori. När en kärnkategori och
underkategorier är funna ska forskaren gå vidare till den teoretiska fasen för att undersöka
relationerna mellan kategorierna. Den selektiva fasen har en framåtskridande karaktär med
hjälp av en funnen kärnkategori, denna fas karaktäriseras av syfte att belysa vikten av en
redan funnen kärnkategori genom ytterligare datainsamling (Hartman 2001:43, 74). Vår fråga
för vidare forskning i den selektiva fasen blev således: Hur sysselsätter ungdomar sig på
Bäckby och vad anser de vara en meningsfull sysselsättning?

Eftersom vår kärnkategori från den öppna fasen blev ungdomar strävade vi efter att få tag på
ungdomar som bor, jobbar eller har bott eller jobbat i Bäckby i minst 1 år. Kriteriet för vårt
urval var även att de skulle vara mellan 18-29 år gamla. Anledningen var på grund av
smidigheten i undersökningens gång av att inte behöva få tillstånd från föräldrar och av den
anledningen att det hade i tidigare intervjuer framkommit information om de äldre
ungdomarna.

Efter att ha delat materialet inbördes, valde vi att genomgå en detaljerad läsning av yttrandena
från respondenterna från den öppna fasen. Vi ämnade att leta efter olika infallsvinklar på
diverse aspekter av vår kärnkategori. Vi ställde oss öppna för eventuella nya kategorier i den
selektiva fasen. För att få så uttömmande svar som möjligt använde vi oss av planerade
semistrukturerade intervjuer med ett frågeschema på 10 frågor (se bilaga 4). I
genomsökningen ställde vi ett stort fokus på hur respondenten talade om sysselsättning och
vad de ansåg vara som en meningsfull sysselsättning.

Vi lyckades få tag på två ungdomar från Bäckby till intervjuer och frågade båda
respondenterna om de ville ställa upp. Information om studien delades till dem och de blev
informerade bland annat om att det är frivilligt att delta, vi anpassade oss efter deras önskan
om vart intervjun skulle hållas samt informerade dem om att de kunde när som helst avbryta
intervjun eller inte svara på vissa frågor. I kontakten med respondenterna förklarade vi vårt
syfte med vår uppsats och de etiska aspekterna samt frågade om det var okej att spela in
intervjun, vilket de båda gick med på.

Efter våra två intervjuer upprepade vi samma kodningsprocess som i den öppna fasen. Det
resulterade i att underkategorin media föll bort och att en ny underkategori uppkom: spridning.
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3.5.5 Den teoretiska fasen urval, datainsamling och analys
Syftet med den teoretiska fasen är att observera och klargöra de förhållandena och
förbindelserna som samexisterar med kategorierna. Genom att göra en djupdykning i
sambanden mellan kategorierna genereras eller synliggörs teorin. Syftet blir därför i den
teoretiska fasen att se om det finns ett samband mellan kärnkategori och underkategorierna
från den selektiva fasen (Hartman 2001:43).

Det teoretiska urvalet syftar till att inhämta bästa data som framhäver sambanden mellan
kategorier samt relationen till vår kärnkategori. Kriteriet för urvalet var en erfaren person,
som vet mycket om Bäckby, för att kunna få en uppfattning om det finns eller inte finns
samband mellan våra underkategorier och kärnkategori (Hartman 2001:74). Det tog tid för oss
att hitta rätt person för en intervju till den teoretiska fasen. Vi ringde några av våra tidigare
respondenter som vi ansåg vara erfarna när det gäller Bäckby och frågade om de ville delta i
ytterligare en semistrukturerad intervju eller om de visste någon annan med erfarenhet kring
Bäckby som skulle kunna tänka sig att delta. Det ledde ingen vart, men däremot slutade det
med att vi ringde en verksamhet i Bäckby centrum och ordnade en semistrukturerad intervju
med en som har bott i Bäckby i ca 36 år och uppfyllde vårt kriterium för urvalet. Frågor som
vi ställde till respondent 14 går att finna i bilaga 5.

Efter att urvalet och datainsamlingen i den teoretiska fasen ska forskaren göra ett teoretiskt
kodande eller en analys som är att binda samman de faktiska koderna. Efter genomförande av
de tre faserna bör det finnas tillräckligt med data för att en teori ska kunna genereras ur data
genom att forskaren utför en analys och på ett kreativt sätt finner relationer mellan de faktiska
koderna (Hartman 2001:43, 74 & 80).

I den teoretiska fasen bekräftade vi de funna kategorierna från den selektiva fasen. Ungdomar
är fortfarande vår kärnkategori och har varit det i alla tre faser. Det uppkom ingen ny kategori
under vårt kodande av den teoretiska fasen. Kategorianalys och relationerna mellan
kategorierna presenterar vi i resultatavsnittet. Nedan ses en tabell över resultatet från de tre
faserna.



25

Tabell 2 En översikt av forskningsprocessen från de tre faserna

Den öppna fasen Den selektiva fasen Den teoretiska fasen

Mål med fasen:

Att skapa en inblick i
forskningsområdet:
Utifrån Bäckbybornas egna
upplevelser av området, att
hitta en kärnkategori.

Mål med fasen:

Avgränsningen av studien
och belysa kärnkategorins
egenskaper.

Mål med fasen:

Undersöka om det finns
relationer mellan kärn
kategorin och
underkategorierna.

Urval:

Två semistrukturerade
intervjuer varav med en
från Västerås kommun och
en från Bäckbyhuset.
Sammanlagt nio
ostrukturerade intervjuer.
Fyra observationer varav
samtliga var icke-
deltagande observationer.

Urval:

Två semistrukturerade
intervjuer. En 22 åring som
har bott i Bäckby i ca 3 år
och en 23 åring som har
bott i Bäckby i ca 12 år. En
icke- deltagande
observation.

Urval:

En semistrukturerad
intervju med en
medelålders man som
arbetar i Bäckby och har
bott där i 36 år. En icke -
deltagande observation.

Kärnkategori:

Ungdomar

Kärnkategori:

Ungdomar

Kärnkategori:

Ungdomar

Underkategori:

-Sysselsättning
-Media
-Oroligheter
-Brott

-Trygghet

-Förebyggande åtgärder

Underkategori:

-Sysselsättning
-Spridning
-Oroligheter
-Brott

-Trygghet

-Förebyggande åtgärder

Underkategori:

-Sysselsättning
-Spridning
-Oroligheter
-Brott
-Trygghet
-Förebyggande åtgärder
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4 Resultat
I detta avsnitt presenteras analysen av våra funna kategorier i den teoretiska fasen som följs
därpå med en redogörelse för en analys av relationer mellan våra kategorier och kärnkategori.
Relationerna mellan kategorierna och kärnkategori beskrivs vidare i sammanfattningen där vi
även illustrerar en modell av vår genererade teori över vad som försiggår i Bäckby.

4.1 Kategorierna

Kategorierna, som har uppenbarat sig i datamaterialet från den teoretiska fasen och som data
har visat i vår studie, är: ungdomar, brott, oroligheter, förebyggande åtgärder, sysselsättning,
spridning samt trygghet.

4.1.1 Ungdomar (kärnkategori)
Det som har varit centralt i det material respondenterna har lämnat och som vi har
uppmärksammat i våra fältstudier och i vårt analysarbete är kärnkategorin ungdomar. När
deltagarna i studien reflekterar över vad som sker i Bäckby är ungdomar något som ständigt
återkommer. Nedan följer uttalandet som pekar på deltagarnas fokus på ungdomar:

”Får man inte hjälp med att vända den utvecklingen, då är det lätt att man blir ännu mera
kriminell och börjar med droger och så vidare. Och det ser vi ju när det gäller en handfull
ungdomar, unga vuxna i Bäckby. Det är det som dominerar och det är det som skrämmer och
skapar otryggheten. Och det är det som tidningarna skriver om.” (Respondent 1)

Det som framgår av uttalandet från respondent 1 är att det finns en handfull ungdomar som
blir objektifierade med antaganden om att dessa skulle vara de bidragande orsakerna till
otryggheten i Bäckby. Respondentens svar indikerar att ungdomarna i Bäckby begår
kriminella handlingar som leder till att andra känner sig otrygga på grund av en rädsla för
dessa ungdomar. Många av respondenterna upplevde att det är ungdomar som ställer till, eller
är orsak till de flesta händelserna som försiggår i Bäckby och detta betonas av respondent 3
som berättar följande:

”Jo Bäckby, det var bättre förut. Det hände inte saker som händer idag, ungdomarna bryr sig
inte och gör lite som de vill. De måste göra rätt för sig! Det är bra att det finns poliser som
kommer och för dialog med dem, det blir lugnare med polisernas närvaro här.” (Respondent
3)

Återigen får vi det bekräftat hur ungdomar blir utpekade i resonemanget som en del av vad
som försiggår i Bäckby. Det som framgår av respondenten ovan är att ungdomarna är de som
står för otryggheten och att de inte bryr sig om vad de gör. Respondenten menar att de gör lite
som de vill, vilket indikerar på någon form av makt. Vidare visar utsagan att det är genom att



27

polisen kontrollerar dem som oönskade händelser i området kan minska, med en betoning på
dialog, då utsagan pekar på att det finns en konflikt eller distans mellan ungdomar och poliser.

”Media har rätt till en viss del. Det finns ett gäng ungdomar, ca 15–20 st, som ställer till.
Många av de vet inte ibland vad de ska göra, de känner en uppgivenhet.” (Respondent 5)

Denna respondent beskriver lite tydligare vad det gäller antalet ungdomar som ställer till i
Bäckby. Respondenten bekräftar att media har rätt till en viss del, vilket pekar på att media
inte propagerar hela sanningen om det som verkligen sker i Bäckby. Vidare indikerar citatet
att det finns mellan 15-20 ungdomar som utför handlingar som stör ordningen i Bäckby. Men
denna respondent börjar även med en reflektion kring anledningen till att ungdomarna utför
dessa handlingar, att det finns en sysslolöshet och uppgivenhet hos ungdomarna. När vi väl
var i Bäckby under icke-deltagande observation 3 kunde vi se en del ungdomar som hängde
vid Bäckby centrum på kvällen. Det blev en form av samling i Bäckby centrum efter en
intervju vi lyckades hålla med en av dem, nämligen respondent 10. Han hade ett aggressivt
kroppsspråk i början av vårt möte, vilket kan tolkas som någon form av misstankar om att vi
skulle kunna uppfattats som civila poliser eller journalister. Vi fick även frågor av honom och
hans vän om vad syftet var med att vi ställer frågor om Bäckby. När vi presenterade oss och
informerade om syftet blev det en lugnare stämning.

4.1.2 Brott
I vårt material framkommer det att brott eller så kallade avvikande beteenden från de
konventionella samhällsnormerna utförs av vissa ungdomar i Bäckby och det anses av
respondenterna som en bidragande faktor till oroligheter i Bäckby. Det förekommer en rad
olika brott i Bäckby som bilbränder vilket respondent 13 nämner i följande citat:

”Vet du vad den här killen säger till polischefen? Om jag ser en enda polisbil åker förbi
Bäckby, då lovar jag er på samma natt, kväll så bränner vi upp 28 bilar [...] Jag sitter i bilen.
Så sjöng jag klart och åkte iväg igen till London. Hade appar på mobilen läser en massa
nyheter på appar, japp då bränner de nästa kväll 28 bilar. 28 bilar. Då betyder det ju att vi
har en grupp som har tagit över området och poliserna får inte styra någon mer (respondent
13)

I föregående citat framkommer det att det i Bäckby föreligger ett hot mot polisen om att
bränna bilar om polisen inte följer ungdomarnas villkor. Orden indikerar även att det finns en
viss makt bland ungdomarna i Bäckby, då de kan hota polisen med att bränna upp bilar och
även genomföra dådet om polisen inte följer deras villkor. En viss fientlighet finns mot
polisen, då polisens närvaro av någon anledning ogillas av ungdomarna i Bäckby. Vidare har
respondenter nämnt att det förekommer försäljning av droger i Bäckby.

”Media har rätt till en viss del. Det finns ett par ungdomar ca 15-20 st som ställer till, de
säljer droger öppet på centrum ibland, många av dem vet inte ibland vad de ska göra, de
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känner en uppgivenhet. Jag tycker synd om grabbarna. [...] Alla de hälsar när de är själva,
medan det är när de hänger med varandra som det kan bli obehagligt, till och med jag inte
vågar gå förbi de när de är i gäng. De beter sig annorlunda i grupper, jag vet inte varför. Ni
ska höra hur roligt de pratar. Har ni hört om Bäckby svenska?” (Respondent 5)

Av ovan nämnda kommentar får vi en fingervisning om de potentiella konsekvenser som det
innebär att vara ungdom i Bäckby. Vid en anblick kan det verka som att det är det enda
ungdomar gör när de befinner sig vid centrum är att “sälja droger”. Uttalandet från respondent
5 visar även på att det finns ett “gäng” ungdomar som begår brottsliga handlingar i form av
bland annat försäljning av narkotika. Det visar även på att de säljer narkotika för att de har en
känsla av uppgivenhet och sysslolöshet. Respondenten tycker synd om grabbarna, det kan
tyda på att de på något sätt är utsatta. Vidare nämns det att de är farliga när de är i gäng eller
med varandra och att respondenten undviker att vara i närheten av dem när de är i gäng,
medan när de är ensamma så hälsar de och är trevliga. Det påpekas i citatet att de har en egen
form av svenska “Bäckby svenska” och att det låter roligt och annorlunda. Ytterligare påpekar
en annan respondent situationen i Bäckby än mer genom nedan följande utsaga:

”Det är klart att ökad övervakning påverkar de kriminella, de skulle inte våga rulla en
cigarett hasch framför dörren om det hade varit övervakning, skulle han våga det? [...] Jag sa
snälla ska ni röka något sådant, gå till skogen eller hemma, i toaletten och inte framför
dörren.”(Respondent 14)

I ovan nämnda uttalande betonas det tydligt vad som kan ske i konfrontationen mellan det
normala och avvikande beteendet. Individen vars verksamhet bokstavligen påverkas av
avvikande beteende efterlyser övervakning av de abnormala handlingarna. Vår respondent har
samtidigt en till synes mer “liberal” syn på hur rökning bör ske. Citatet betonar även
avsaknaden av normer om vad som är okej eller ej vad det gäller droginnehav samt drog
nyttjande. Det visar sig även att ungdomarna är likgiltiga kring vad som anses vara ett normalt
eller icke normalt beteende, då de öppet bryter mot samhällets normer. Nedan följer ett
påpekande som verkar illustrera en situation som belyser ämnet brott och dess påverkan på
respondenten:

”-Ja alltså jag har varit med om att jag fått bryta in i handgemäng, alltså rena slagsmål som
jag har brutit in i för att avbryta. Och nån annan gång, de klöv ett sånt här bord i tu, och
slängde stolar mot varandra. De gångerna vi slängde ut nån blockerades personalingången
så att vi inte skulle kunna komma ut heller. Och sen värst av allt var då några drog
kokainlinor helt öppet. Eller då några rökte marijuana och hasch helt öppet, jag fick lite i mig
också.”(Respondent 11)

Ovanstående uttalande från respondent 11 visar på att det förutom förekomsten av slagsmål
och vandaliseringar även förekommer en öppen droghandel och drogkonsumtion i Bäckby.
Det förekommer öppen användning av narkotika till den grad att oskyldiga påverkas genom
passiv rökning. Det är ännu en indikation på att det existerar en viss likgiltighet gentemot
samhälles regler bland vissa ungdomar i Bäckby. Vi upplevde det vid vår icke deltagande
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observation 3 då vi blev erbjudna att köpa narkotika i Bäckby centrum. Innan vi blev erbjudna
såg vi att kollegan till respondent 10 gick och hämtade pengar från bankomaten. Handlingarna
indikerade på en behov av pengar och därmed förklarar frågan från dem om vi ville köpa
narkotika. Respondent 13 beskriver hur ungdomar utför handlingar i Bäckby som utgör en
risk för både deras egna och andras hälsa och säkerhet:

“/:::/ jag vill inte bo i en stad om jag ska tänka på liv och död varenda timme. Det är så det
blir, ni får komma och besöka Bäckby på nyår får ni se vad det som händer. Ja det är ju att så
de skjuter raketer mot varandra.” (respondent 13)

Föregående kommentar visar på att det finns folk i Bäckby som är oroliga att vistas i området
på grund av att det finns risk att utsättas för skada. Respondenten ville inte längre bo i Bäckby
på grund av de potentiella förekommande riskerna för hans existens. Ungdomarna är benägna
att skada varandra genom att skjuta raketer mot varandra. Konsekvenserna blir även att andra
utsätts för fara, eftersom det inte är troligt att det är endast dessa ungdomar som skjuter
raketer på nyår som kommer till skada, utan det finns en möjlighet att det finns barnfamiljer i
närheten. Men de till synes mer olagliga konsekvenser beskrivs mer ingående i
nästkommande citat, då en överhängande oro för brott, i form av skjutningar, är något som
respondent 14 nämner:

”Ja det är klart, med alla vapen i samhället, ni vet händer det något mellan de här killarna
kommer någon gång kanske någon att skjuta. Och de samlas här och vi blir drabbade [..] Så
kommer de och skjuter liksom och träffar mig liksom, någonting kan hända, allting kan hända
med de kriminella.” (Respondent 14)

Detta citat visar på förekomsten av oro för brottsliga handlingar med vapen bland
ungdomarna i Bäckby. Risken är inte endast att bli skjuten av raketer i Bäckby, utan det
framkommer en oro i citatet för skjutningar med vapen när konflikter intensifieras. Detta
skapar stor oro bland de boende och verksamma i Bäckby för att även oskyldiga kan drabbas
av våldet. Ungdomarna i Bäckby kan få tag på vapen och börja skjuta mot varandra när t.ex.
en personlig affärsuppgörelse går fel, vilket kan drabba andra runtomkring, vilket respondent
14 befarar. Andra kriminella handlingar som olovlig körning och hur andra i Bäckby kan
komma till skada beskrivs i nästkommande anmärkning:

”Bäckby, ja det är många ungdomar som tyvärr ställer till, de har inte vett i huvudet, kör
moped snabbt genom centrum som ingenting. För inte så länge sedan körde de på en äldre
dam, vet inte hur det gick för henne, men det är för jävligt.”(Respondent 4)

Vad som framhålls av respondent 4 är en situation som kan påverka oskyldiga människors liv
när de befinner sig vid fel plats vid fel tillfälle. Det förekommer brott som olovlig körning och
ungdomar utpekas som skyldiga till dessa dåd. Problematiken som beskrevs i föregående citat
styrktes av fler respondenter där de flesta uppgav att det finns en handfull ungdomar som
faktiskt begår brott som påverkar Bäckbys trygghet och skapar oroligheter.
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4.1.3 Oroligheter
I majoriteten av våra intervjuer med respondenterna har det tagits upp någon form av
oroligheter relaterat till ungdomar i Bäckby. Det finns en oro för att det kommer att hända
något i Bäckby som kan påverka de som bor och arbetar i området på ett negativt sätt. Det
märker vi även av i följande citat från respondent 2:

”Det hände inte saker som det händer då, ungdomarna bryr sig inte och gör lite som de vill
[...] De åker mopeder alldeles för fort och utgör risk för andra. För inte så länge sedan så
körde de på en gammal tant här och hon flög upp i luften. Inte bara det, att de inte skäms att
säga att polisen provocerar dem, det är ju inte polisen som utgör säkerhetsrisk utan det är ju
dem.” (respondent 2)

Respondent 2 indikerar att det en gång tidigare har varit lugnare i Bäckby och att det finns en
oro som råder i Bäckby om att en dag bli skadad av någon av ungdomarna. Ungdomarna kan
och är kapabla att begå hänsynslösa brott som att köra över folk. I utsagan går det att se att
ungdomarna känner sig provocerade av polisen av någon anledning, vilket kan tyda på att de
vill bli uppmärksammade genom att utföra uppror genom att exempelvis skada andra eller
visa likgiltighet för lagar och regler. Även respondent 5 nämnde denna incident:

”Det värsta var väl när de körde på henne äldre damen, de fortsatte att åka och blickade inte
tillbaks för att se om allt var väl med henne, stackarn.” (Respondent 5)

Detta citat visar att det finns en oro om ungdomarnas likgiltighet av att skada andra, då de
åkte på den äldre damen utan att blicka tillbaka, vilket skulle kunna hända att vem som hels
av dem. Det sprids en oro bland invånare i Bäckby för att bli skadad på ett eller annat sätt av
ungdomarna, då de upplever att ungdomarna inte bryr sig om andra människors mående.
Vissa i Bäckby undviker att ha sina barn eller småsyskon vistandes i Bäckby centrum.

”Det har börjat hända mycket problem idag, jag undviker faktiskt att ha barnen nära andra
ungdomarna här i Bäckby. [...] Det är oroliga tider här, de kör moped snabbt och tar inte
hänsyn till andra människor i centrum. Jag lät inte mina barn gå på Bäckbyskolan, utan de
får sin utbildning i en annan skola utanför Bäckby.” (Respondent 4)

Respondent 4 som lever i Bäckby skildrar hur hon blivit så orolig att hon inte vågar att ha sina
barn i närheten av Bäckby centrum eller vistandes i Bäckby på sin fritid. Ungdomsgängen
utgör en risk för hennes barn, då de kan bli skadade av bl.a. hänsynslös körning. I citatet finns
det även indikation på att det finns en oro för att barnen kan bli påverkade av de andra
ungdomarna i skolmiljön på ett negativt sätt, vilket har resulterat i att hon har undvikit att ha
sina barn på Bäckbyskolan och satt de i en annan skola som känns säkrare och bättre för
barnens utveckling. Något liknande har respondent 12 berättat:
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”[...] det händer ganska mycket i Bäckby, det är lite olika människor här, mycket med
invandrarbakgrund och så. Inte att det ska betyda något, men det händer grejer, de säljer
dåliga grejer. Vi har ett centrum här i Bäckby, där säljer de ganska mycket dåligt. Det kan
vara mycket droger och sådant [...] Jag brukar hålla min lillasyster så långt från Bäckby”
(respondent 12)

De två föregående citaten indikerar att folk undviker att vistas i Bäckby centrum på grund av
kriminella handlingar som sker där och eventuella oroligheter till följd. Respondenten ovan är
rädd för att hans syster ska komma till skada på något sätt av de som hänger vid Bäckby
centrum och säljer droger. Vidare finns det mer utsagor om oroligheter som bland annat
indikerar på hur oron har spridit sig till den grad att vissa beslutade att till slut flytta från
Bäckby.

”Du vet hela min ungdom har varit här i Bäckby, jag skulle inte vilja lämna det och alla mina
minnen. Men när du ser att det sker kriminalitet, varje dag är det polisbilar som söker efter
nån. Man är ju rädd om sina barn förstår du. Då vill man inte bo kvar. [...] Vanligt folk vågar
inte att komma, det är bara ungdomar som hänger här. Det är vanligt folk som inte vågar
komma hit.” (Respondent 14)

Utsagan ovan visar att någon som har uppväxt i Bäckby och står området nära inte klarar av
att bo kvar på grund av att det finns en risk att någonting händer hans barn. Vidare går det att
tyda av utsagan att alla blir drabbade av ungdomarnas handlingar i Bäckby, förutom
ungdomarna själva. Ingen vågar vistas i Bäckby centrum förutom ungdomsgängen.
Respondenten ovan är inte den enda som har flyttat ut från Bäckby på grund av oroligheter.

”Att jag flyttade ja, för det gick inte att gå ut. Så fort jag kom till Bäckby centrum hoppade de
på mig, de var ju många. Först var de, 2 sen blev de 15. Jag har pratat med deras familj [...]
De är i grupper och det är unga killar, den minsta är 16 år gammal. Det är droger, bilar, rån
ja allt! Det är sanningen om det som sker i Bäckby.” (Respondent 13)

Detta citat ovan visar ännu en som har flyttat ut på grund av bland annat påhopp från
ungdomsgäng. Han menar att de håller sig i grupper och beskriver det som gäng som håller på
med bland annat narkotika, bilar, rån och annat. Respondenten flyttade till slut på grund av en
oro om fler eventuella påhopp i framtiden. Med tanke på de citat ovan finns det belägg för att
det sker oroligheter i Bäckby och att det är ungdomar i gäng som skapar oroligheterna. Det
har bidragit till att många andra som inte tillhör denna grupp av ungdomar i Bäckby inte vågar
gå ut närsomhelst, att de undviker att vara i Bäckby, att de vill skydda sina anhöriga från
påverkan och att några har valt att flytta från Bäckby till mindre utsatta områden.

I observation 1 var det inte så livligt i Bäckby, det fanns många äldre personer som var i
centrum och konverserade med varandra. Det såg ut som vilket vanligt centrum som helst i ett
bostadsområde. Vi gick lite överallt i Bäckby och kunde finna vissa barn som lekte
tillsammans och vissa andra som lekte ensamma. Vid observation 2 var det ett helt annat
område, det var livligt i centrum och rent allmänt i Bäckby, vilket kan ha att göra med att det
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var en solig och varm vardagsförmiddag i Bäckby. Vi kunde se många barn som befann sig
bland annat i Bäckby centrum och många som lekte utan några synliga problem. Denna dag i
vårt observationstillfälle förekom det grillning, musik och många barn som lekte i området.
Det fanns inga direkta tecken eller indikatorer på faror, vilket kan tyda på att faror
uppkommer under vissa tider som exempelvis kvälls- och nattetid eller att det inte har någon
betydelse alls för vilken tid farorna brukar uppkomma i Bäckby. Däremot kunde vi se direkta
tecken på potentiell fara under observation 3 när vi upplevde en aggressiv framfart från
respondent 10. Hade vi varit journalister eller något liknande hade det potentiellt blivit någon
form av konfrontation. Det indirekta vi kunde observera som fara i området var under
observation 1 när vi såg kameror vid exempelvis Bäckby förskola.

4.1.4 Förebyggande åtgärder
Vad som anses vara rätt förebyggande åtgärd kan rent allmänt skilja sig från individ till
individ. Dock ansåg samtliga respondenter att förebyggande åtgärder och insatser från externa
aktörer, som exempelvis kommunala och myndighetshåll är en viktig pusselbit i
förändringsarbetet i Bäckby. Respondent 8 berättade om sina upplevelser av olika händelser
som han ansåg ha relevans för förebyggande åtgärder:

”Det var stökigare förr. Det hände en gång efter att ett par ungdomar som vid centrum
ställde till det att det kom flera polisbilar. Poliserna kom och höll ca 30 ungdomar mot
väggen. Även de som var här inne, inne i Bäckbys cafeteria och var nyfikna var tvungna att
ställa sig mot väggen. Det gjorde ungdomarna ännu argare” (Respondent 8)

I respondentens uttalande ovan nämns det att det har varit stökigare förr, vilket indikerar på
att det har funnits lyckade förebyggande åtgärder samt att det är mer tryggt på Bäckby idag i
relation till hur det var förr. Däremot uppger många respondenter att de uppskattar polisiär
närvaro samtidigt så illustrerar ovanstående utsaga att ökad polisiär närvaro med endast
disciplinära insatser ibland istället spär på oroligheterna. Respondent 5 belyser vikten av
dialog mellan polisen och ungdomarna i följande citat:

”Det är bra, polisen kan då föra dialog med ungdomarna här. De kommer ibland gåendes
och pratar med de, skojar och försöker skapa en bra stämning mellan varandra. Det är bra
att de ska ha ett poliskontor här, det kommer kännas mer säkert och då kan de gå och föra
dialog med alla som bor här och berätta om problemen.” (Respondent 5)

Polisens närvaro och skapandet av en stämning som inte upplevs provocerande leder till
positiva känslor från flera av respondenterna. Citatet visar på att det är möjligt att man
minskar konfrontationen mellan polisen och ungdomarna genom kommunikation. Men viss
risk finns för att en ökad polisiär närvaro kan upplevas provocerande av ungdomarna.

Alla respondenter ser inte en ökad polisiär närvaro som den mest väsentliga åtgärden i
området vilket framkommer i följande citat från respondent 10:
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”De kunde ha öppnat något istället för oss att vara på, kolla del lokalerna står tomma. Ibland
kommer det poliser hit och åker in här, men då blir det krig! Samhället satsar ingenting på
oss ungdomar” (Respondent 10)

Respondenten betonar vikten av att det inte alltid är just polisnärvaro som kan vara lösning på
vad som pågår i området utan att det skulle vara bättre att visa att man gör satsningar på den
omgivning som ungdomarna lever i. Att insatser i området inte uppskattas av alla som bor och
verkar i Bäckby framkommer återigen i citatet nedan från respondent 10:

”Den där övervakningskameran kostade nära en miljon, runt 800 000 kr. De kunde istället
satsat på att öppna grejer här för oss så att vi kan göra något” (Respondent 10)

Respondent 10:s yttranden visar på komplexiteten i förebyggande åtgärder. Speciellt när
diskrepansen mellan åsikterna är stora mellan invånare i Bäckby och organisationernas
representanter och övriga aktörer, inte minst de kommunala bostads aktörer och
tjänstemännen, om vad området behöver. I vår intervju med respondent 10 i samband med
observation 3 som var en icke-deltagande observation kunde vi se en kamera i centrum, när
han utpekade den. Vi hade även vid observation 1 sett att det finns kameror i Bäckby förskola,
vilket tyder på att det har förekommit oroligheter i Bäckby, när en sådan övervakning finns.
De fungerar som förebyggande åtgärder och som en trygghet för invånarna i Bäckby med
tanke på vad respondent 14 hade nämnt om att ungdomarna skulle inte våga att sälja eller
förbruka narkotika öppet om det finns mer kameror i centrum. Vidare har respondent 14
nämnt om planerade ombyggnationer av Bäckby centrum:

“Nej, det har varit mycket hjälp. Efter allt tjat så ska de nu bygga om hela centrum liksom, de
börjar i mars någonting.[...] Ja det skulle hjälpa du vet när det blir mera folk i området och
mera folk som rör sig och allt det här. Alltså titta, de kommer titta och se vad som händer. Då
kommer de här ungdomarna att minska.” (Respondent 14)

I yttrandet visar det sig att det finns en projektplanering av att bygga om Bäckby centrum,
vilket kommer fungera som en förnyelse av centrumet, men även som en förebyggande åtgärd
åt ungdomsgängen som brukar befinna sig på centrum och bland annat sälja narkotika. Det
finns en indikation på att när det är fler folk som befinner sig i centrum kommer det att leda
till en avskräckande miljö för dessa ungdomar att utföra brottsliga handlingar, vilket
potentiellt skulle minska deras verksamheter i Bäckby centrum.

4.1.5 Sysselsättning
Sysselsättning har, efter vår kärnkategori ungdomar, varit den mest centrala och frekventa
kategorin under studien. På grund av kategorins betydelse valde vi att använda den
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tillsammans med vår kärnkategori som övergripande frågeställning till den selektiva fasen.
Sysselsättning visar sig vara viktigt för ungdomarna och övriga samhället. Respondent 1
nämner vikten av att ge ungdomarna i Bäckby sysselsättning.

”Nämen det som händer i Bäckby och andra ställen om jag ska börja i den änden, det finns
människor som har valt utanförskap, och som har valt att stanna i utanförskap. Och där vi
som kommun har misslyckats med integrationen. Det måste man våga prata om. Att vi inte
riktigt ha lyckats få de här unga killarna, unga männen, att tro på sin framtid, och få ett
arbete. Att de inte får känna att här vill jag vara, här vill jag stanna” (Respondent 1)

Respondent 1 nämner att sysselsättning för ungdomarna är en viktig del för att bygga deras
självförtroende inför framtiden och deras integrering in i samhället. Citatet indikerar även att
sysselsättning blir viktigt för ungdomarnas identitet och trygghet genom att de får ett arbete
och en känsla av att vilja stanna och bidra till Bäckby. Respondent 1 har även i tidigare
redovisat citat beskrivit att följderna av att ungdomarna inte får hjälp med sysselsättning eller
att vända en ond spiral av negativa handlingar blir att man vänder sig till kriminalitet istället.
Utsagan visar även att det finns ett strukturellt problem där Västerås kommun inte lyckades
att sysselsätta och engagera ungdomarna i samhället, vad misslyckandet grundar sig i återstår
att veta. Han beskriver vidare att resultatet av att ungdomarna känner sig bortglömda och
övergivna utan framtidstro blir att de vänder sig mot samhället.

”Och det är det som gör uttrycket brända bilar så tydligt, för man har liksom något agg mot
myndigheten.” (Respondent 1)

Det visar sig att ungdomarna i Bäckby har något emot samhället, då de bränner bilar och vill
sända ett budskap. Det finns indikationer med det andra citatet innan att ungdomarnas
aggressivitet kan ha en relation till kommunens misslyckande med att engagera dessa
ungdomar. Att ungdomarna i Bäckby behöver en vettig sysselsättning är även något som
respondent 4 nämner.

”Fy fan, nej de måste göra rätt för sig. De jobbar inte, hänger vid centrum och tror att de
kommer få allt serverat /../. Föräldrarna är mycket skyldiga, de bryr sig inte.” (Respondent 4)

Här indikerar citatet att ungdomarna behöver ”göra rätt för sig” dvs. genom att sysselsätta sig
och göra precis som alla andra i samhället genom att jobba och ta ansvar samt vara en del av
samhället och bidra med något. Det visar sig att hårt arbete kommer ändra på ungdomarna,
men i citatet går det att finna även att det finns en viss skuld på ungdomarnas föräldrar som
inte har lärt dem hur man jobbar och tar ansvar i livet, utan de visar en likgiltighet för vad
deras barn gör om dagarna. Utsagan ovan säger att föräldrarna har en stor påverkan, vilket
respondent 5 instämmer med följande citat:

“Vad kan man säga, det finns en del ungdomar som ställer till det. De gör inte rätt för sig. De
hänger här i centrum och tror att de kan göra vad de vill. Deras föräldrar bryr sig inte. De
måste ta ett ansvar för ungdomarna […] Många av ungdomarna ser sina vänner från andra
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områden som har egen bil, fin klocka, fina kläder osv och sedan begår de kriminella
handlingar för att kunna kopiera sina vänner. Jag kan förstå ungdomarna, men de gör inte
rätt för sig. Ingen av dem har lärt sig att jobba, många är lata och jobbar kanske på ett ställe
i ca 1-2 månader och sen slutar de sitt jobb.” (Respondent 5)

Respondent 5 menar att många av ungdomarna i Bäckby inte har lärt sig från föräldrarna hur
man arbetar och att föräldrarna har ett ansvar att lära dem hur man sysselsätter sig. I citatet
nämns det att ungdomarna i Bäckby har sett vänner som har det bättre ställt, vilket leder till
att de vill ta en genväg för att uppnå en ökad materiell inkomst. Den valda genvägen kan vara
relaterat till avundsjuka på vännerna som har det bättre ställt vad avser livsmöjligheter, vilket
kan påverkat ungdomarna i Bäckby som tycker att det är orättvist. Den snabba vägen kan vara
en anledning varför ungdomarna inte jobbar, då kriminella handlingar kan potentiellt leda till
snabba pengar. Vidare är inte sysselsättning endast relaterat till arbete utan även till andra
former av sysselsättning, vilket respondent 7 menar med att säga följande:

”Jo men det är ett lugnt område, det som inte är bra skulle jag säga är att det inte händer så
mycket här, det hände mer saker förut. Det var mer ungdomar som hängde i centrum, det
hände mer saker, men idag är det händelsefattigt.” (Respondent 7)

I citatet visar det sig att respondent 7 menar att det är händelsefattigt i Bäckby centrum, det
finns inte så många evenemang och aktiviteter som sker där. Det hände mer saker förut i
Bäckby centrum. Det fanns många ungdomar som hängde vid centrum, medan idag är det
mindre ungdomar som gör det, vilket kan vara konsekvensen av Bäckbyskolans nedläggning
som vi blev informerade om av respondent 8 i ett kommande citat. Vikten av aktiviteter
nämner även respondent 9 i följande citat:

”[...]vi arrangerar alltid olika aktiviteter till dem så att de kan göra något, hålla sig aktiva o
så. Det är viktigt att de gör något och håller sig aktiva annars kommer de bara hänga vid
centrum och så. [...] De behöver ha något att göra, finns några som är ofta på centrum, [...]
det handlar mycket om att de ska vara aktiva och hitta jobb.” (Respondent 9)

Citatet tyder på att det inte endast är jobb som är viktigt för ungdomarna i Bäckby, utan att det
är även viktigt att de deltar i andra aktiviteter på sin fritid för att inte känna en rastlöshet som
ökar risken för att de ska göra något avvikande. Vikten av att vara sysselsatt även på fritiden
har även respondent 1 nämnt.

”[...] vi har ett samarbete med BK-rapid som är en förening för Boxare. Det är ju ingen ny
kunskap, vi vet ju att en del av de här ungdomarna är ju i en situation där de inte mår
särskild bra. Och då är boxning en väldigt bra aktivitet. Då får de bli av med sin
aggressivitet, och man får ju lära sig regler tydliga regler för hur det ska funka. Därför är det
bra att få komma in och göra nåt annat med sin frustration och så. [...] (Respondent 1)

I detta citat ovan ses flera fördelar med aktiviteter för ungdomarna. Inte bara att de får en
vettig aktivitet istället för att hänga sysslolösa vid centrum, utan de får även bli av med deras
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frustration på ett kontrollerat sätt och de socialiseras och lär sig samhällsregler. Aktiviteten
fungerar som en lösning för att bli av med aggressivitet och frustration. Citatet ovan pekar på
att det existerar en frustration och aggressivitet bland ungdomarna i Bäckby. Vidare har
respondent 13 uttryckt följande:

“Nej, från början ska man ta det med dem, sen vill de att man gör som dem vill. Men efter ett
tag om jag bestämmer, så säger jag att nästa helg så är ni bjudna på tacobuffe eller på en
hockey match, till bio, till museum, till stadshuset, till kungens slott. Det är det som fattas
idag. Det är så vi måste jobba med dem, för det är det som fattas, det hjälper till. Har vi inte
det, då blir allt samma sak. Finns mycket att göra i Sverige, Sverige är inget dött land. Det är
vi som har dödat det. Varje kommun borde ta ansvar och fixa de här fina
grupperna.“ (Respondent 13)

Ovan ger respondenten svar på hur det bör föras dialog med ungdomarna, genom att först
lyssna på de och göra aktiviteter som de efterfrågar, och sedan efter ett tag bjuda ungdomarna
på kulturella aktiviteter som är förknippade med den rådande kulturen i samhället. Det som
har nämnts i utsagan ovan är att det gäller att minska på gapet mellan dessa utländska
ungdomar och etniska svenskar, genom att de kan göra aktiviteter tillsammans och få en reell
kontakt där man bjuder varandra på aktiviteter och lär känna varandra. Det är kommunens
ansvar att ordna dessa möjligheter för att minska på gapet mellan personer med utländsk
bakgrund och etniska svenskar, annars menar respondenten att det kommer förbli detsamma
som det är idag i Bäckby.

4.1.6 Spridning
Väldigt många av de intervjuade personerna har direkt eller indirekt framfört temat spridning
i sina berättelser. Det framgick att en frånvaro av en spridning av de med en utländsk
bakgrund bland etniska svenskar har varit en stor anledning att det har uppkommit oroligheter
i Bäckby. Utspridning framgår av upplevelser som respondent 5 beskriver bl.a. att genom
följande citat:

”Det kan vara på grund av språksvårigheter. Jag tycker att samhället har svikit de stackars
ungdomarna. De lade alla invandrare som kom hit till Västerås princip på samma plats. De
borde ha gjort det 50/50 så att invandrarna kunde lära sig från svenskar och skapa kontakter,
speciellt lära sig språket.” (Respondent 5)

Citatet ovan pekar på att det är ett strukturellt problem att ungdomarna gör så som de gör idag.
Bland annat visar det sig att samhället har svikit ungdomarna i Bäckby när nyanlända
invandrare blev placerade på ett och samma ställe. Utsagan pekar mot att en jämnare
spridning av dem skulle leda till ökade livschanser som exempelvis vad det gäller sociala
koder, språket och kontakter. I citatet betonas språket något extra, vilken kan vara möjligen en
viktig faktor till möjligheter. Det sägs inte alltid helt tydligt men i vissa fall betonas det från
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de boenden som vi har haft dialog med att ur “integrationsperspektiv” kan det vara bra med
spridning. I ett citat nämner respondent 5 följande när det gäller spridning:

”Det sämsta de kunde göra var att låta ungdomarna få välja skola och att de inte har gjort en
större spridning av invandrare bland svenskar” (Respondent 5)

Intervjuperson 5 framför att en stor anledning till det som sker i Bäckby sker är att personer
med utländsk bakgrund inte blev placerade bland etniska svenskar, utan att många av de blev
placerade på samma plats. Det framkommer även att det inte var bra att barnen kunde välja
skola. Respondent 12 betonar vikten av spridning i ett citat som lyder:

”Jag vet inte riktigt hur det startade. Men det kan varit när de, alltså invandrarna, när
människor med invandrarbakgrund kom till Sverige och man lade alla på samma plats. [...],
De kan inte få erfarenhet pga. de inte har utbildning och inte lär känna svenskar, det är ett
pussel som inte går att lösa liksom.” (Respondent 12)

Ovan beskriver respondenten sin version av den bakomliggande problematiken till Bäckbys
svårigheter men även svårigheter som människor med utländsk bakgrund erfar när de bor i
utsatta områden med låg grad av etnisk svenska invånare. Att personer med utländsk
bakgrund blev placerade på samma plats och fick minskade möjligheter till att lära känna
etniska svenskar är något som betonas i utsagan, komplexiteten ligger i hur de kan lära känna
svenskar bra om de finns på ett avstånd från varandra. Respondent nio, som själv har
emigrerat, påpekar vikten av en spridning med nedan följande ställningstagande:

”Jag har ju en bakgrund, är utländsk kille. Men det är mer vad heter de…, vad ska man kalla
dem… många invandrare här. Då blir det att kulturer kommer och tar över. Och jag tror att
Sverige har förlorat på det, istället för att spridda ut dem till mer svenska områden. [...] Men
nu blir det här fel, då får de inte någon kultur. Då lär de sig inte av svensk familjerna, då tror
de att det är som deras hemland. Då blir det fel och det är det jag menar, de här områdena
blev ju så [...].” (Respondent 9)

Respondenten påpekar att det blir en form utav missförstånd mellan personer med utländsk
bakgrund och etniska svenskar, eftersom personerna med utländsk bakgrund inte vet hur de
sociala koderna ser ut i Sverige. De umgås inte med och träffar sällan etniska svenskar
eftersom de inte bor i samma områden och då lär de sig inte hur normerna funkar och hur man
gör för att inte bryta mot dem. Han påpekar att det är på grund av en frånvaro av nära sociala
relationer med etniska svenskar som många oroligheter i utsatta områden uppstår. Vissa med
utländsk bakgrund börjar vid en frånvaro av en god introduktion agera utifrån sina normer och
det skapar en konfrontation med det övriga samhället som leder till oroligheter och brott.
Även respondent 12 beskriver konsekvenserna av snedfördelningen av population i utsatta
bostadsområdena i följande avsnitt:

”Först och främst, man kommer inte vidare, alla är på samma nivå. Ingen kan språket, går
man runt med olika slags människor som kan språket så kan man lära sig och kommer lite
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längre i livet, men får man inte möjlighet till det så gör det att det stoppar ens
utveckling”(Respondent 12)

Spridning får illustrera den strävan som finns inbäddad i ovanstående kommentar, då
spridning visar sig vara en faktor som påverkar vidare utveckling som bland annat språkets
utveckling. Det framkommer i utsagan att spridningen har en potentiell avgörande roll i de
nyanlända invandrarnas utvecklingsmöjligheter, beroende på vilket område de hamnar i. Vid
våra samtliga observationer kunde vi se att majoriteten av individerna vi såg i Bäckby var folk
som hade drag av utländsk utseende som exempelvis mörkare hår och hy. Det fanns en viss
separation i Bäckby mellan etniska svenskar och utländska grupper. Vi kunde vid samtliga
observationstillfällen observera att utländska grupper inte umgicks med svenska grupper och
vice versa. Konsekvensen av en ojämn spridning av de med utländsk bakgrund till olika
områden i Sverige nämns i följande uttalande:

“Jamen du vet om jag tar alla sociala fall och lägger de på en plats, vad kommer att hända?
De har inte råd att göra någonting, deras barn kommer att växa upp och de vill tjäna pengar
och det är så det har blivit. De har i Bäckby samlat nästan alla sociala fall. De som är
arbetslösa.” Respondent 14.

En placering av många immigranter (som han benämner som sociala fall) till ett och samma
område får den konsekvensen att deras utveckling hämmas på grund av att det är många
resurssvaga grupper som befinner sig i ett och samma område. Det har lett till svårigheter vad
gäller utveckling som t.ex. pengar, språk och utbildning. I utsagan finns det även indikationer
på att detta har gjort att många föräldrar inte kommer ha samma förutsättningar att hjälpa sina
barn som andra föräldrar kan göra i andra områden, vilket slutar med att några av barnen till
dessa föräldrar tar den snabba genvägen (kriminalitet) för att få det bättre ställt vad det gäller
bland annat ekonomiska resurser. Kriminaliteten påverkar tryggheten i Bäckby, medan för
dessa ungdomar fungerar det som en trygghet. Vidare finns det temporära former av spridning
som respondent 11 har nämnt i följande citat vid en fråga om det blivit en skillnad i Bäckby
centrum sedan Bäckby skolan lades ned:

“Det har gjort att det är lugnare, tidigare rekryterades unga från den skolan, till kriminella
grejer. Jag vet inte vad. Det var bara vad man såg.” (respondent 11)

Det har blivit lugnare på Bäckby centrum sedan Bäckbyskolan lades ned, genom att det är
bland annat färre ungdomar som håller sig där. I utsagan nämns att ungdomar har rekryterats
till kriminalitet från äldre. I följande utsaga från respondent 8 finns det indikationer på att det
kan ha varit positivt med nedstängning av skolan:

“Just ja, -du vet politikerna tänker man ska integrera folk, de har stängd skolan, och de
ungdomarna som skulle ha kunnat gå i skolan här nu går istället till helt andra områden. Det
är väl en bra idé. [...] De säger att de är trötta, du vet de måste gå lägga sig tidigt på kvällen
och vakna tidigt på morgonen för att hinna till skolan.” (Respondent 8)

I citatet ovan finns det anvisningar på att den temporära spridningen av ungdomarna har
medfört till att ungdomarna integreras genom att gå i skolan till andra områden. De blir trötta
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och prioriterar sin energi, då de pendlarna fram och tillbaka från skolan. Dessa citat om
nedläggningen av Bäckbyskolan indikerar på att det finns positiva konsekvenser genom att
ungdomarna prioriterar sin energi, blir potentiellt inte rekryterade av kriminella och blir mer
integrerade genom att resa till andra områden för att gå i skolan. Det gör att de inte blir
sysslolösa, vilket kan påverka genom att det blir mer tryggt på Bäckby.

4.1.7 Trygghet
Trygghet eller bristen på trygghet har förekommit i majoriteten av respondenternas svar kring
vad som sker i Bäckby. I flera av citaten har trygghet och bristen på trygghet antingen
uttryckligt uttalats eller gått att tyda i respondenternas svar. Utifrån respondenternas svar har
det uppkommit gemensamma indikationer på att känslan av trygghet har minskat för de som
bor och verkar i Bäckby. Respondent tre beskrivit följande:

“Ja självklart, vi har bott här väldigt länge, men vi tycker att polisen bör ingripa med
hårdare tag mot ungdomarna, det urartade från invandrargrupper, affärer stänger, se er
omkring. De kan inte ha kvar sina affärer på grund av ungdomarna, därför är det bra att
polisnärvaro har ökat” (Respondent 3)

Känslan av trygghet är viktigt, den har försvunnit i Bäckby sedan några ungdomsgrupper
började störa den. Utsagan visar att det är en grupp ungdomar som ställer till. Det har blivit så
otryggt i Bäckby att det går att utläsa att affärer stängs på grund av vissa ungdomars
handlingar. Invånare i Bäckby känner sig tryggare med en ökad polisnärvaro. Vid det här
tillfället, som var vårt andra observationstillfälle i Bäckby, gjorde vi en icke-deltagande
observation och vi kunde se att en stor lokal mitt emot Bäckbyhuset som var
stängd. Respondent 6, som bland annat var en del av vår icke-deltagande observation i
området, illustrerar trygghet vidare med följande uttalande:

”Min man är uppvuxen i Bäckby och för honom är Bäckby hemma, det är en trygghet för
honom. Men jag ser bara oroligheterna som förekommer och vågar inte låta mina barn vara
ute i området, jag känner mig inte trygg då” (Respondent 6)

Detta citat visar på komplexiteten i begreppet trygghet. Samma område kan för två olika
individer i samma familj innebära både trygghet och otrygghet. På samma sätt kan polisens
närvaro ses öka tryggheten för en individ men utgöra grogrund till mer oroligheter för en
annan så som respondent 10 uttryckt i redan redovisade citat. Respondenterna har nämnt en
längtan till ett tryggare Bäckby. Det skiljer sig i åsikter mellan vissa respondenter om hur
tryggheten i Bäckby kan uppnås, men alla nämnde något som går att relatera direkt eller
indirekt till trygghet, vilket visar vikten av trygghet i Bäckby hos våra respondenter och att
det är målet bland många som bor där. Hoppet inför ett tryggt bostadsområde i framtiden
illustreras av respondent 12:
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“Jag skulle säga att Bäckby kan vara mycket bättre än vad det är. Bäckby, det är några
grejer som är dåliga, det är mycket som skulle kunna fixas, men ja jag hoppas på en god
framtid för Bäckby. Jag vill ha ett Bäckby där man kan gå ut och känna sig trygg. Jag hoppas
och jag tror på en god framtid för Bäckby, det kan bli mycket bättre än vad det är nu.”
(Respondent 12)

Respondent 12 svar indikerar att det inte är helt tryggt i Bäckby idag, men att trygghet är
något som eftersträvas och att det finns hopp för att det ska bli tryggt på Bäckby i framtiden.
Ungdomarna som majoriteten av våra respondenter pekar ut som skyldiga till att det är oroligt
i Bäckby kan ha sin egen form av trygghet. Respondent 14 nämner följande:

”Han har alldeles nyss kommit ut från fängelset, [...] Idag han kom ut. Några timmar senare
har han hamnat hos sina gamla kompisar. Vart ska han ta vägen? Jag tycker synd om honom.
Istället för att förbättra sitt liv. Ingen frågar efter honom förutom hans gamla kompisar. Vart
ska han annars ta vägen?” (respondent 14)

En observation som knyter an till just trygghet hos ungdomarna dem själva uppmärksammade
vi när den person som hade frigivits ur fängelset hälsade på under vår intervju med respondent
14. Ett helt gäng samlades och han välkomnades tillbaka till gruppen genom bl.a.
hälsningsfraser, och han förklarade hur tryggt det är i Bäckby. Respondent 14 påpekar vikten
av omhändertagandet och grupp solidariteten. Efter att en av ungdomarna har avtjänat sitt
straff är det återigen gruppen som står för tryggheten. Med avsaknaden av närstående,
adekvata förebyggande åtgärder samt ingen som frågar hur individen har det, leder det till
ensamhet, vilket påverkar att ungdomen söker sig till den sociala gemenskapen och trygghet
som finns hos det gamla gänget. Vidare har en av våra tidigare respondenter som tillhör
ungdomsgänget i Bäckby berättat följande:

“Bäckby är det bästa stället, platsen. Det är fett nice här! Det finns inte bättre, det är
annorlunda här, alla hjälper varandra. Om jag skulle vilja få skjuts någonstans så behöver
jag bara fråga någon i närheten så kommer de att skjutsa mig. Det hade varit minst 3 som
ställde upp direkt. De frågorna även här innan de ska åka om man vill få skjuts, säger till er
bästa stället!” (Respondent 10)

I uttalandet ovan är det inte svårt att märka att det finns en stolthet och mycket känslor i orden.
Respondent 10 ger en helt annat perspektiv på det som försiggår i Bäckby. Utsagan visar att
det finns de som känner sig trygga i Bäckby, då de hjälper varandra och tar hand om varandra
genom att ställa upp för varandra. Han fortsätter med följande:

“Ni ska inte tro vad media skriver om Bäckby, de skriver allt fel. Ni känner själva, var det
otryggt när ni kom hit, rånade någon er, gav någon på sig er? Nej exakt! Här alla hjälper
varandra, vi tar hand om varandra”, (Respondent 10)
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Respondenten ovan talade med mycket känslor om Bäckby, detta tydliggörs med ett annat
perspektiv på situationen i Bäckby, och menar att det är redan tryggt där. Vidare indikerar
utsagan att gängen i Bäckby tar hand om varandra och gör så att de känner sig trygga med
varandra. Han nämner att de tar hand om varandra som att de står mot en kollektiv aktör som
hotar deras välbefinnande. Vidare berättade han även:

“De kunde ha öppnat något istället, kolla de står tomma (pekar på lokaler), ibland kommer
det poliser hit och åker in här (i centrum) men då blir det krig! Samhället satsar ingenting på
oss. Kolla hade någon sett det här så hade de trott att vi säljer något (visar en bunt med
pengar, hundra lappar)” (Respondent 10).

Meningen tyder på att samhället satsar inget på ungdomarna i Bäckby. Den indikerar även att
de har inget hopp om att de kommer hjälpa de, så de hjälper sig själva. Deras privata rum blir
invaderade av externa aktörer som kommer in och misstänkliggör dem i form av övervakning
och misstankar. De känner sig inte trygga med att det inte finns några satsningar på området
trots att det finns lediga lokaler som skulle kunna fungera som någon form av sysselsättande
av bland annat äldre ungdomar, då det inte finns något för dem där. Vid intervjun som skedde
under observation 3 kunde vi observera att det verkligen var tomt i den lokal som han pekade
mot. Lokalen var stor och skulle kunna utrymma med två till tre olika företag i den. Att bli
potentiellt misstänkt för att hålla en bunt med pengar i handen, har gjort dem bland annat
likgiltiga för övervakningen och där de tappat hoppet om samhället. De är inte rädda för
konfrontation med lagen, om polisen kommer in menar de att det blir krig. Även Respondent
8 kunde komma med alternativa synpunkter.

“Nej det var stökigare förr. Det hände en gång efter att ett par ungdomar ställde till det vid
centrum att det kom flera polisbilar. Poliserna kom och höll ca 30 ungdomar mot väggen,
även de som var här inne (inne i Bäckbys cafeteria) och var nyfikna blev fångna av polisen
och var tvungna att ställa sig mot väggen.” (Respondent 8)

I utsagan ovan visar det sig att det existerar en minskad trygghet bland ungdomar i Bäckby.
Det finns en potentiell risk att andra ungdomar som är oskyldiga blir misstänkliggjorda av
poliser eller säkerhetspersonal. Risken att bli bland annat visiterad och kontrollerad av poliser
gör att vissa ungdomar upplever en ilska gentemot olika typer av tjänstemän från kommunen.
Det var något som vi upplevde under observation 3 i den aggressiva attityden från respondent
10 mot oss i början av vår kontakt när han inte visste vilka vi var och vad vårt syfte var med
våra frågor. Denna incident som respondent 8 nämnde tidigare var förmodligen inte den första
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incidenten där oskyldiga i Bäckby har drabbats av generaliseringar. Det förklarar det
aggressiva beteendet från ungdomarna mot den journalist som vi citerar i början av
undersökningen. Ungdomarna finner en gemenskap i deras utsatta situation, då de delar
många referenspunkter med varandra. De finner därmed fara från externa aktörer och en
trygghet hos varandra, vilket respondent 14 bekräftade när han nämnde följande:

“Om jag sätter mig på samma plats som han. Du vet, jag går in säger vi, jag tjänar mitt straff
ett år två, år ingen bryr sig om mig, ingen frågar om mig. Vad ska jag göra sen då. Jag går
tillbaks till mina gamla polare.” (Respondent 14)

Det ovan sagda visar att så fort dessa ungdomar kommer ut från någon anstalt vet de inte vart
de ska ta vägen, de upplever att det inte finns någon som bryr sig om dem och att det inte
finns någon som kan dela samma referenspunkter med dem. Det slutar med att de flyr
ensamheten genom att gå tillbaka till deras gamla vänner och vanor, vilket kan bli ett mönster
av att ingå i ett gäng som bryter mot samhällsnormerna. I citatet visar det sig att ungdomarna
upplever att samhället inte bryr sig om dem, vilket leder till att ungdomar inte bryr sig om
samhället.

4.2 Relationer mellan våra kategorier

Efter vår analys av respondenternas svar kunde vi se ett mönster. Resultatet visar på att det
som sker i Bäckby är att det finns en grupp ungdomar som begår olika former av brott och det
skapar oroligheter. Det leder till att invånare i Bäckby undviker att vistas i området av rädsla
för bland annat risk för att utsättas för hot, rån eller misshandel. En del undviker även att ha
sina anhöriga vistandes på specifika platser och då särskilt i Bäckbys centrum under vissa
tidsperioder när det finns vissa ungdomar som befinner sig på platsen. Vissa i Bäckby undvek
att sätta sina barn i Bäckbyskolan när den fanns på grund av de oroligheter som försiggick där
och av rädsla för att barnen skulle bli påverkade eller potentiellt skadade av vissa ungdomar.
Oroligheterna och bristen på trygghet har lett till att en del har valt att flytta från Bäckby.
Oroligheterna leder i sin tur till att invånarna och representanter från kommunen samt
institutioner förespråkar och vidtar förebyggande åtgärder för en ökad säkerhet exempelvis i
form av kameror och polisnärvaro. De två huvudsakliga åtgärderna som respondenterna
uttrycker på långt sikt kan leda till ökad trygghet i Bäckby är att ungdomarna får en
sysselsättning och att det sker en välplanerad spridning av personer med utländsk bakgrund i
olika bostadsområden.

Med sysselsättning menar intervjupersonerna att ungdomarna bland annat måste göra rätt för
sig genom att arbeta, utbilda sig och delta i fritidsaktiviteter. De menar även att det från
kommunens sida borde finnas mer anordnade aktiviteter för både unga och äldre ungdomar,
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så att de kan få göra mer saker i Bäckby som kan minska på rastlösheten och att de får chans
att besöka andra ställen runt staden eller i Sverige. När det gäller spridning så finns det både
långsiktig och temporär utspridning. Vad det gäller långsiktiga formen av spridning så menar
respondenterna att det under en längre tid pågått en placering av personer med utländsk
bakgrund på ett och samma ställe. Det har, enligt respondenterna i vår undersökning, påverkat
invandrarnas förutsättningar till integration i form av möjligheter till att skaffa sig
språkkunskaper, kontakter med etniska svenskar, arbete, utbildning samt kunskap om svenska
normer och värderingar. En temporär utspridning skulle t.ex. kunna innebära en sysselsättning
i ett annat område eller stad, vilket skulle göra ungdomar sysselsatta och öka deras
möjligheter till bredare påverkan. En respondent tog upp ett exempel på utspridning när
skolan i Bäckby lades ner och ungdomarna fick gå på skolor i andra områden, vilket fick en
lugnande effekt och ett tryggare centrum. De medverkande menar alltså att en ökad
sysselsättning bland ungdomar i området och en jämnare spridning av de med en utländsk
bakgrund bland etniska svenskar kommer leda till ett mer tryggt Bäckby om förslagen
genomförs. Det blir mer tryggt i form av att ungdomarna kommer känna sig mindre rastlösa
och uppgivna samt bli mer integrerade och accepterade i samhället och därmed minska
förekomsten av brott och oroligheter.

Det visar sig att trygghet minskar i Bäckby när det inte har blivit en spridning av nyanlända i
Sverige bland svenskar. Personer med utländsk bakgrund samlas på en och samma plats som
Bäckby, vilket gör att individer med utländsk bakgrund inte blandas med svenskar och det
påverkar deras utvecklingsmöjligheter vad gäller språkfärdigheter som påverkar kvaliteten på
deras utbildning. I och med att det blir många personer med utländsk bakgrund på en och
samma plats förlorar de även möjligheten till att lära sig de sociala koder som efterfrågas av
majoriteten i Sverige, vilket kan vara avgörande vad gäller personlig utveckling som
exempelvis arbete och kontakter. Tryggheten i Bäckby påverkas även av en avsaknad av
sysselsättning, vilket i sin tur leder till rastlöshet och uppgivenhet. Det pekar vidare på att det
har skett icke adekvata förebyggande åtgärder, som i sin tur är en del av anledningen till
oroligheter i Bäckby. Oroligheterna i Bäckby sker eftersom att det existerar en rastlöshet på
grund av en avsaknad av sysselsättning och en lägre utspridning av de med utländsk bakgrund
bland etniska svenskar. Rastlösheten gör bland annat att många ungdomar hänger vid centrum
och vandaliserar. Denna känsla av uppgivenhet som enligt respondenterna finns bland
ungdomarna i Bäckby är en känsla av utsatthet i samhället, där ungdomarna i Bäckby känner
sig otrygga och oroliga, vilket leder till att de formar sin egen trygghet, går i gäng och litar
inte på samhället, utan de tar tillslut sina egna initiativ till att förbättra sitt välbefinnande,
vilket leder till brottsliga handlingar.

4.3 Sammanfattning av resultat

Modell 1: En teori om vad som försiggår i Bäckby
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Från vänster till höger av modellen är U = ungdomar (kärnkategori), B = Brott, O = Oroligheter, F
= Förebyggande åtgärder, S = Sysselsättning, S = Spridning och T = Trygghet.
Från vänster till höger i vår drakliknande teoretiska modell av Bäckby ovan, beskriver vi de
teoretiska sambanden mellan våra funna kategorier. Modellen visar att det är en handfull
ungdomar i Bäckby som utför brott, vilket vidare skapar oroligheter. Dessa oroligheter leder
till att förebyggande åtgärder förespråkas som exempelvis en ökad säkerhet i form av
polisnärvaro, nattvandringar och ökad kameraövervakning. Vidare är de mer långsiktiga
formerna av förebyggande åtgärder sysselsättning och spridning. Sysselsättning av ungdomar
i Bäckby i form av arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Spridning i både en temporär och
en långsiktig form. I den temporära spridningen kan det vara arbete, utbildning eller
aktiviteter för ungdomarna som bor i Bäckby till andra områden i Västerås eller i andra städer.
Den långsiktiga spridningen är en jämnare fördelning av invandrare med etniska svenskar i
olika bostadsområden i syfte för att minska gapet mellan invandrare och etniska svenskar och
för att invandrarna ska få bättre förutsättningar vad det gäller språkkunskaper, utbildning,
arbete, nätverk och beteende i enlighet med majoritetens normer. De flesta av våra
respondenter menar att sysselsättning av ungdomar och en spridning av de med utländsk
bakgrund är den primära faktorn som leder till trygghet i Bäckby.

Modellen förklarar även från ordningsföljden höger till vänster vad som försiggår i Bäckby.
Tryggheten minskas i Bäckby när ungdomar inte har någon sysselsättning och när det inte
sker en jämnare spridning av invandrare till olika bostadsområden. Det uppkommer en
uppgivenhet hos ungdomar där en sysslolöshet, språksvårighet och därmed minskade chanser
till utveckling har en påverkan på ungdomarna. I det här fallet visar det sig att de
förebyggande åtgärderna är misslyckade, vilket leder till att oroligheter och brott bland
invånare i Bäckby uppkommer och att vissa manliga ungdomar går ihop och börjar ta egna
initiativ för att få det bättre ställt i Bäckby genom att skapa egna normer som inte alltid går i
enlighet med majoritetens normer.
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5 Anknytning till befintliga teorier
I följande avsnitt kommer vi börja med att beskriva SOU:s (Statens offentliga utredningar)
tillämpning av Giorgio Agambens teoretiska begrepp undantag och belägring som tillämpas i
en undersökning om Gottsunda. Det följs sedan med en beskrivning av Howard Saul Beckers
teori om avvikelse och Erving Goffmans teori om stigma. I GT är det viktigt att vara
förutsättningslös, därför har vi tagit del av teoretiska referensramar i slutskedet av vår
teoretiska fas, först efter vår teori uppdagades. Anledningen varför vi har valt att tillämpa
Agambens teori om undantag och belägring är för att hans teoretiska begrepp har tillämpats i
en studie om ett utsatt bostadsområde i Sverige som har liknelser till Bäckby. Syftet var att se
om det går att förklara det som sker i Bäckby med hjälp av hans begrepp. Beckers teori om
avvikande och Goffmans teori om stigma är relevant för vår undersökning, eftersom vi kan
genom deras teorier beskriva på vilket sätt Bäckby är ett utsatt bostadsområde.

5.1 Giorgio Agamben - Undantag och belägring

Irene Molina beskriver med hjälp av Agambens teoretiska begrepp undantag, belägring och
homo sacer hur invandrarna i hennes undersökningsområde undantas området och blir
belägrade. Enligt Giorgio Agamben har andra världskrigets Auschwitz fört med sig
förläggning/belägring till Europa. Agambens teoretiska argument har bland annat använts till
att förklara flyktingarnas levnadsbetingelser. Hans teori har ett ursprung från idén om den
nakna människan dvs. Homo Sacer, där människan varken har rättslig skydd eller
medborgerliga rättigheter (Molina, 2006). Homo sacer kan när som helst dödas eller bli
fråntagen sin rätt från suveräniteten dvs. den som beslutar över undantagstillståndet
(Agamben 2010:20,23). Suveränitet är när rätt och våld blir oskiljaktiga och överträder
varandra. En plats som är undantaget är en plats där allt kan ske som suveränen finner
nödvändigt (Agamben 2010:44,50). Ett klassiskt exempel på hur suveräniteten kan göra
undantagstillstånd vad avser lagar och rätt visar sig i Franz Kafkas roman Processen där lagen
en dag kommer och knackar på Josef. K:s dörr och resulterar i att han blir häktad utan att få
aldrig veta varför (Agamben 2010:65–66).

Det finns en motsägelse i Agambens teori om att flyktingen inkluderas genom att befinna sig i
samma land som majoriteten samtidigt som hen exkluderas genom att inte ha samma
rättigheter som majoriteten i landet. Individen inkluderas samtidigt som denne exkluderas. I
sådana former av undantag visar sig idén om suveräniteten dvs. vem som har makten att göra
undantag och begå lagöverträdelser och vem som blir homo sacer dvs. naken och rättslös och
inte kapabel att svara/göra motstånd på ett lagligt sätt (Molina, 2006). Agambens belägring är
den plats där undantag sker (Critical legal thinking, 2015). När ett undantagstillstånd sker kan
människor uppfatta att de inte har några medborgerliga rättigheter, vilket kan leda till en
känsla av utsatthet och hopplöshet (Molina, 2006). Det som menas med Agambens belägring
är att suveräniteten tränger ihop och reglerar homo sacer dvs. de som inte har likadana
medborgerliga rättigheter som majoriteten. Ett område eller en viss folkgrupp kan undantas
om det är annorlunda till normen och majoritetsbefolkningen i ett samhälle. Det kan undantas
genom stigmatisering via medier där området beskrivs som annorlunda och inte tillhörande
den rådande normen i samhället. Belägring blir en form av normaliserings mekanism där ett
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område kan bli reglerad och belägrad genom att tvinga bort det som skiljer sig från
majoritetens normer (Molina, 2006). Undantaget blir en form av uteslutning där en viss
folkgrupp blir uteslutet från majoritetens norm (Agamben 2010:29).

5.2 Stämplingsteori

Nedan följer en redogörelse av Howard S. Beckers vars sociologiska teorier om avvikelse
berör vår studie. Sedan presenteras Erving Goffmans stigma. Både avvikelse och stigma som
teoretisk referensram är applicerbar inom vårt forskningsområde.

5.2.1 Beckers teori om avvikande

Enligt Beckers stämplingsteori definieras avvikare som medlemmen vars handlande är i direkt
motsättning mot sociala gemensamma regler. Medlemmen betraktas som utanförstående.
Dock kan den som betraktas som utanförstående även se dem som stämplar honom som
utanförstående, då han kanske inte accepterar den regel han brutit mot eller de som upprättat
regeln (Becker, 2006).

Att betrakta en avvikelse som en handling som bryter mot en grupps regler är förknippat med
en viss komplexitet då samhället är uppbyggt av många olika grupper, och människor ingår i
många olika grupper samtidigt. Det kan innebära att om en person följer en grupps regler kan
den samtidigt bryta mot en annan grupps regler, samma handling kan av vissa betraktas som
normal medan av andra som avvikande (Becker, 2006).

Samhället har ett behov av att kunna förklara avvikande handlingar och dem som utför dem
genom att tillskriva dem egenskaper som orsakar det avvikande. Avvikelsen är dock följden
av andras reaktioner på personens handlande, inte personen eller handlingen i sig. Därmed
behöver det inte vara den avvikande eller dennes handlingar som det är fel på utan på själva
stämplingsprocessen. Det avvikande personer har gemensamt är att de har erfarenhet av att
vara utanförstående och att de delar samma etikett (Becker, 2006).

Hur en avvikande handling bedöms vara kan bero på vem som utför handlingen. En
avvikande handling kan accepteras om den utförs av en person men ses som oacceptabel om
den utförs av en annan. På samma sätt kan domen för en avvikande handling skilja sig åt
beroende vem som utfört den. En pojke från ett utsatt område kan dömas hårdare än en pojke
från ett välbärgat område (Becker, 2006).

Hur avvikande handlingar uppfattas kan skilja sig markant mellan den som utför dem och de
som fördömer dem. Becker menar att ungdomar kan se det helt rätt och nödvändigt att slåss
för sitt revir i ett område medan polisen i området kan se handlingarna som avvikande och
oacceptabla. Regler skapas ofta av vuxna och ungdomar kan därmed känna att de döms
utifrån regler som de själva inte skapat eller accepterar. Regler fastställs sällan utifrån
ungdomars problem, och ungdomar ses sällan som ansvarsfulla nog att upprätta regler åt sig
själva. Skillnaden i synsätt mellan de som skapar reglerna och de som förväntas följa dem kan
därmed vara stor. Dessutom är skillnaden i förmågan att skapa regler och tillämpa dem på
andra i grunden skillnader i makt. Social ställning, ålder, etnicitet, kön och klass påverkar
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möjligheten till makt och därmed möjligheten till att forma regler och döma ut andra som
avvikande (Becker, 2006).

Enlig Beckers stämplingsteori kan resultatet av att stämplas som avvikande vara att personens
självbild påverkas och försämras. När den avvikande stämpeln blir en del av självbilden kan
det avvikande beteendet förstärkas och en negativ utvecklingsspiral ta fart (Becker, 2006).

Becker menar att förståelse för avvikelse inte endast går att finna hos de som bryter reglerna
utan även hos dem som skapar reglerna och stämplar regelbrytare som avvikande (Becker,
2006).

5.2.2 Erving Goffman - Stigma

Stigmatisering innebär att individer eller grupper stämplas nedvärderande och/eller
diskrimineras pga. verkliga eller påhittade egenskaper. Vad som anses avvikande styrs av
samhället (Goffman, 2007: 11). De bakomliggande orsakerna till stigmatiseringen saknar ofta
grund och uppstår istället ur bl.a. missuppfattningar. Stigmatisering får till konsekvens att
individen eller gruppen inte riktigt inkluderas i samhället. Stigmatiseringen kan grundas på
saker som går att se eller saker som inte går att se, på saker som går att kontrollera eller inte
kontrollera, eller på att man tillhör en speciell grupp. Det finns enligt Goffman (2007: 13-14)
tre olika typer av stigma varav det första är kroppsliga stigman som en defekt kroppsdel eller
nedsatt kroppslig funktion. Den andra typen av stigma avser karaktären och kan handla om
t.ex. beteenden. Den tredje typen av stigma är gruppstigman, att man tillhör en speciell
religiös grupp eller social klass (Goffman, 2007: 14). Risken med stigmatisering är att
individen eller gruppen som är utsatt endast förknippas med det stigmatiseringen handlar om
och därmed reduceras till att endast vara sitt stigma. Stigma kan också delas in i
misskrediterat stigma som innebär att det som orsakar stigmatiseringen, t.ex. en
funktionsnedsättning, är så pass synligt att individen eller gruppen inte kan kontrollera hur väl
det syns, medan misskreditabla stigma är mindre synligt och ger individen eller gruppen mer
kontroll över hur den uppfattas av omgivningen och samhället (Goffman, 2007:13).
Strategierna kan variera beroende på situationen, för att inte falla utanför, t.ex. tillskriver
individen sig de egenskaperna som är kända och accepterade (Goffman, 2007: 51). Stigma
bärandet enligt Goffman (2007:16 & 15) leder till nedsättande syn på det jaget (självet) och
identiteten. Med andra ord känner individen skam över självet och aspekterna av den.
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6 Diskussion
I diskussionsavsnittet kommer vi börja med att diskutera vårt resultat kopplat till tidigare
forskning, vidare kommer vi att lyfta undersökningens syfte som följs med en diskussion om
vårt resultat i relation till Agambens teori om undantag och belägring samt Howard S.
Beckers teori om avvikandets sociologi och Goffmans teori om stigma. Diskussionsavsnittet
avslutas med en diskussion kring metodologin och avslutningsvis presenterar vi förslag på
framtida forskning.

6.1. Diskussion kring resultat i relation till syfte

Syftet med denna studie har varit att ta reda på upplevelserna av att bo och verka i Bäckby
utan förutfattade meningar med hjälp av invånare och verksamma i forskningsområdet. Efter
att vi har inhämtat data från 14 intervjuer och 6 observationer samt följt reglerna som Barney
Glaser har formulerat för metodansatsen GT har vi kommit fram med en teori som är grundad
i data och beskriver det som försiggår i Bäckby. Teorin visar att det är en grupp ungdomar
som skapar oroligheter i Bäckby på grund av att förebyggande åtgärder inte har varit
tillräckliga när individer med utländsk bakgrund har kommit till Sverige. Enligt våra
respondenter är problemet att många av personerna med utländsk bakgrund i Bäckby inte har
blivit spridda till andra bostadsområden när de kom hit till Sverige. Majoriteten blev
placerade på nästan ett och samma ställe, vilket har fått konsekvensen att språkfärdigheterna
och kunskap om de sociala koderna inte har utvecklats. Det har inte utvecklats eftersom det
har funnits en avsaknad av kontakt och umgänge med etniska svenskar. Detta har lett till
negativa konsekvenser för områdets utveckling, där de med utländsk bakgrund får en
utmaning i att skapa nätverk, hitta sysselsättning och få en god utbildning. På grund av det
finns det många med utländsk bakgrund i Bäckby som har svårt att hitta en sysselsättning,
eftersom utvecklingsmöjligheterna har påverkats negativt av deras placering i Bäckby. De
minskade möjligheterna till utveckling har lett till en känsla av oro hos dem, vilket lett till att
vissa blir mer fragila än andra och slutat med att de format sin egen trygghet genom att skapa
eller gå med i gäng.

Det är mycket troligt att konsekvensen blir att några enstaka invandrare som har precis flytt
från krig och svält börjar överträda lagen i det nya landet. Ibland kan det ske omedvetet
eftersom de inte vet hur sociala koderna fungerar i det nya landet. Värdarna (svenskarna) har
distanserat sig från dem, vilket resulterar i att vissa av dem kan hamna i ett umgänge som
visar de vägen för hur de kan överleva och klara sig i Sverige och inte alla gånger blir det ett
umgänge som visar hur de ska följa lagen och respektera normer. Det gör att vissa kan få en
introduktion av Sverige som inte stämmer helt överens med majoritetens normer.
Segregeringen som sker i form av tvångsplacering vid oattraktiva områden märks av de
nyanlända invandrarna och vissa tar itu med en sådan orättvisa i form av att överträda
normerna i landet i syfte att få det materiellt bättre och leva ett någorlunda tryggare liv.
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De som går med i gäng är enligt våra respondenter manliga ungdomar som tar egna initiativ
för att skapa sin egen trygghet i Bäckby. Självfallet handlar det här inte om alla invånare i
Bäckby, men studien visar med belägg från de som bor eller har bott samt de som arbetar eller
har arbetat i Bäckby att ungdomsgäng som bryter mot lagen och skapar oro i Bäckby är en
konsekvens av en icke genomtänkt spridning och sysselsättning av de med utländskt ursprung.
För att trygghet ska uppkomma i Bäckby uppmanar våra respondenter till att sysselsätta
ungdomarna i form av arbete, utbildning, evenemang eller fritidsaktiviteter och att spridda ut
de i kombination med dessa aktiviteter till andra områden i Västerås eller städer i Sverige. När
dessa ungdomar får något att göra kommer det inte finnas tid för dem att exempelvis
vandalisera. Sysselsättning får dem aktiva och fokuserade på något annat. Ungdomarna
kommer uppskatta det förmodligen mer om de tjänar sina pengar genom hårt arbete och
samtidigt får känna att de gör något konstruktivt i samhället, än något destruktivt som att sälja
droger i Bäckby centrum. Det är viktigt att ungdomarna får möjligheter att börja om på nytt
och en chans att få arbeten som är tillgodo för deras utveckling. En viktig åtanke är att
ungdomarnas förutsättningar för sysselsättning inte får skilja något markant från andras
förutsättningar oavsett om man har en kriminell bakgrund eller inte. Risken är om det finns
ojämna förutsättningar att vissa ungdomar märker det och tar egna initiativ för att få det bättre
ställt. Respondenterna menar även att en viktig förutsättning för tryggheten i Bäckby är att
även jämna ut på spridningen av de nyanlända individerna till olika områden i Västerås och i
Sverige. Det finns en självklarhet i det med tanke på att många invandrare som har kommit till
Sverige och som invandrar fortfarande känner sig säkerligen välkomna till Sverige i början av
vistelsen för att efter en tid inse att de är någorlunda utstötta i deras nya land, genom att de har
oftast blivit placerade i utkanten av staden och långt bort från den etnisk svenska
befolkningen. Det är som att vara välkommen men ändå inte, vilket blir en farlig paradox som
kan leda till en känsla av alienering (att känna sig främmande) och anomi (likgiltighet) inför
det nya landet.

6.2. Diskussion kring tidigare forskning

I denna del presenteras ett resonemang kring vårt resultat i förhållande till den tidigare
forskningen.

Lozic (2004) kommer fram till att orsaken till problem i utsatta bostadsområden ofta läggs på
invandrare med koppling till bl.a. avvikande normsystem, passivitet och bristande
språkkunskaper, och här går att se ett samband med vårt resultat som visar på en relativt
samstämmig bild hos deltagarna i studien om att segregation och att så pass många med
invandrarbakgrund bor i samma område orsakar problem. Vårt resultat beskriver hur
uppfattningen hos de boende i Bäckby är att detta leder till minskad möjlighet till integration
och personlig utveckling. Det minskar möjligheterna till utveckling av språk, kulturkompetens
och utbildning. Enligt Andersson och Hammarstedt (2015) finns dock även fördelar med
etniska enklaver som är ett resultat av snedfördelningen i bostadsområdena, nämligen ökat
egenföretagande och därmed sysselsättning. Majoriteten av deltagarna i vår studie beskrev
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endast de negativa följderna av att bo i ett bostadsområde med hög andel invånare med
utländsk bakgrund.

Skifter Andersen (2015) ger en förklaring till varför många personer med utländsk bakgrund
bor i samma område, nämligen att de har ett eget önskemål om det, för det ger en ökad
trygghet och mindre risk för diskriminering och känsla av utanförskap. Det ger en intressant
skillnad till vårt resultat som tydligt pekar på att majoriteten av de bosatta och verksamma i
Bäckby ser den höga andelen personer med utländsk bakgrund som ett resultat av samhällets
planering och därmed ett misslyckande av samhället medan det till viss del kan bero på egna
önskemål hos individer och med en bakomliggande önskan om en tryggare tillvaro.

I vårt resultat framkom att många av deltagarna i studien ser att området Bäckby skulle
gynnas av att personer med invandrarbakgrund inte placeras där utan att det sker en spridning
i bosättningen till resten av staden. Även här ses ett samband med tidigare forskning där
Rivkin (1994) kom fram till att segregationen i skolor inte går att bryta så länge även
bostadsområden är segregerade. Därmed skulle en spridning av boende med
invandrarbakgrund till andra bostadsområden inte bara få som effekt att området blir tryggare
som deltagarna i denna studie menar utan även resultera i en mindre segregerad skola. Detta
får med sig en annan konsekvens som är viktigt att betona, vilket framgår av en annan
forskning (Hamrén 2014) som hävdar att ungdomar och deras familjer använder sig av olika
strategier, och en sådan strategi är att välja skolor i bättre områden med högre andel svenska
elever bl.a. för att integreras i det svenska samhället. Detta leder däremot oftast till en ökad
känsla av utanförskap och känsla av hemlöshet.

I vårt resultat beskrev flera deltagare att den höga andelen invånare med invandrarbakgrund i
Bäckby leder till att minskade möjligheter för invånarna att lära sig språk, normer osv från
svenskar, eftersom det bor för få svenskar i området och invånarna umgås mest med andra
likasinnade. Det framkommer även att man uppfattar att föräldrarna till ungdomarna med
invandrarbakgrund inte bryr sig om att uppfostra sina barn. Detta stämmer överens med
resultatet som framkom i en studie av Betancourt et al. (2015) som beskriver hur föräldrar
som invandrat till Sverige saknar kunskap om hur man uppfostrar barn i det land de invandrat
till, och att de pga. resurs förluster och bristande språkkunskaper ser en skiftning i
maktfördelningen mellan föräldrar och barn vilket påverkar uppfostrings möjligheter.
Bristande föräldraförmåga som framkommer i resultatet kan även förknippas med bristande
familjestruktur som exempelvis familjer med ensamstående mödrar och frånvarande fäder
som beskrivs artiklar av Carlson (2006), och Ridge och Millar (2011). Enligt tidigare
forskning är dessa familjekonstellationer vanligare i utsatta bostadsområden som Bäckby. Vi
upplever det vanligt förekommande i samhället att man klagar över bristande kunskaper och
respekt för svenska normer och regler, men få reflekterar över hur dessa normer och regler
ska bli uppenbara för personer med invandrarbakgrund när de sällan får möjlighet att möta
svenskar. På samma sätt är det lätt att skylla ungdomsbrottslighet på att föräldrarna inte bryr
sig, men få reflekterar över vad som orsakar denna bristande föräldraförmåga. Enligt både
tidigare forskning samt vårt resultat behöver föräldrar med invandrarbakgrund kunskap om
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barnuppfostran i Sverige och stöd i sitt föräldraskap, vilket även ensamstående mödrar som
kämpar för att få tillvaron att gå ihop behöver.

Hos deltagarna i vår studie är det vanligt förekommande att skulden för det som sker i Bäckby
läggs på ungdomar med invandrarbakgrund. I tidigare forskning beskrivs även denna tendens
av Wästerfors och Burcar (2014) som menar att ungdomar med annan etnicitet än svensk
tillskrivs egenskaper utifrån sin etnicitet och automatiskt ses som förövare. Och att man drar
slutsatsen att eftersom det bor många personer med utländsk bakgrund i ett utsatt området, så
måste det vara dem som är orsaken till problem. Vi ser detta samband mellan tidigare
forskning och vårt resultat som en skrämmande bekräftelse på hur generaliseringar kan ses
som sanning och få konsekvenser på både individ- och samhällsnivå.

Ett starkt samband mellan tidigare forskning och vårt resultat går att finna i ämnet
sysselsättning. Många av deltagarna i vår studie beskrev sysslolösheten, att ungdomarna bara
drar runt utan att ha något att göra, som en stor orsak till brottslig aktivitet, och oro och
otrygghet i Bäckby. Även Greene, et.al. (2013) beskriver hur ungdomar mår bättre av att vara
aktiverade, men även att kombinationen av att de är unga och ofta med invandrarbakgrund
orsakar svårigheter när det kommer till sysselsättning som arbete och utbildning. Resultatet
visar även hur bristande sysselsättning medför utanförskap, vilket i sin tur leder till en
minskad framtidstro. Alternativet som kvarstår då är kriminalitet. Detta finner vi av stor vikt
för vidare forskning och förebyggande insatser i området. Eftersom sysslolöshet får en
kedjereaktion av minskad framtidstro och kriminalitet påverkar det inte bara individens
möjlighet till utveckling och framtid, utan även områdets möjlighet till trygghet och stabilitet
för hela områdets invånare. Genom att sysselsätta ungdomarna, och här är det av stor vikt att
aktiviteterna som anordnas är anpassade efter vad ungdomarna efterfrågar och inte vad andra
tror att de efterfrågar. På det sättet tryggar vi både ungdomarnas tillvaro och framtid, men
även områdets.

6.3. Diskussion kring teori

I föregående avsnitt om teorier redogör vi för teoretiska referensramarna, nedan följer en
diskussion om resultatet i relation till teoriernas abstrakta aspekter. De teoretiska
referensramarna presenteras i följande ordning: Giorgio Agambens undantag och belägring,
Howard. S Beckers avvikande och Erving Goffmans stigma.

6.3.1 Giorgio Agamben undantag och belägring
Det är inte av en slump att vi redogör för Irene Molinas tillämpande av Giorgio Agambens
teori i vårt teoriavsnitt. Bostadsområdet, som beskrivs i SOUs rapport, har liknande
invånarantal som Bäckby, dessutom är andelen personer med utländsk bakgrund som är
bosatta i området procentuellt sett ungefär lika stor. Vi finner utifrån Agambens teori att
Bäckby är undantaget från normala svenska bostadsområden.
Från Agambens teori om undantag och belägring skulle personer med utländsk bakgrund i
Bäckby kunna ses som undantagna deras rättigheter till att välja boende när de kom till
Sverige, eftersom de blev enligt våra respondenter placerade i Bäckby. Det går även att se
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utifrån Agamben att ungdomar i Bäckby blir fråntagna sin rätt, eftersom det inte satsas på det
ungdomarna efterfrågar som t.ex. utnyttjande av lediga lokaler för sysselsättning (arbete),
utan det satsas mer på ökad säkerhet. Vissa ungdomar i Bäckby har fått uppleva att polisen
gjorde ett undantag från reglerna och angrepp oskyldiga ungdomar. Vår teori visar att en
frånvaro av en jämnare spridning av personer med utländsk bakgrund bland bostadsområden
har lett till minskade utvecklingsmöjligheter för dessa personer i Bäckby i form av större
utmaning för språkkunskaper, anammande av de etablerade sociala koder som efterfrågas i
Sverige och nätverkande med etniska svenskar. En frånvaro av förebyggande åtgärder av att
placera eller belägra många personer med utländsk bakgrund på en och samma plats som
exempelvis Bäckby har resulterat i att de personerna där har blivit undantagna de svenska
normerna, särskilt manliga ungdomar i Bäckby som har, enligt några av våra respondenter, en
känsla av uppgivenhet. De är varken inkluderade eller exkluderade i samhället. Det leder
vidare till att de själva försöker skapa sin egen trygghet i form av att ta egna initiativ till
sysselsättning som exempelvis att sälja droger och andra brottsliga handlingar. Dessa
handlingar leder till oroligheter i Bäckby som sedan leder till förebyggande åtgärder av
majoriteten (svenskar) i samhället i form av belägring. Belägringen av Bäckby har skett och
sker i form av nyanlända invandrare som placeras i Bäckby, vilket leder till att det blir en hög
koncentration av invandrare på en och samma plats. Det sker även i form av ökad säkerhet
som exempelvis kameraövervakning, polisnärvaro och nattvandringar samt ombyggnationer
av Bäckby centrum. Vissa av våra respondenter uppfattar det som positivt med en ökad
säkerhet i Bäckby, medan för andra anses det som provocerande som respondent 10 menade,
då de satsar mycket pengar på att observera de och inte på att sysselsätta de.

Ombyggnationer av Bäckby centrum kommer enligt respondent 14 vara avskräckande för
ungdomsgängen att hålla på med sina illegala dåd i Bäckby centrum, vilket potentiellt tvingar
bort de från att vistas i Bäckby centrum. Belägringen ska leda till att Bäckby ska normaliseras
genom att återfå svenskheten i området. I och med att Bäckby blir belägrat av majoriteten så
får det även svar från ungdomarna i form med brott som utförs av dem som exempelvis
bilbränder, rån och öppet försäljning av narkotika. Det har förekommit hot från ungdomarnas
sida till bland annat polisen om att de inte ska komma in till Bäckby, eftersom då blir det krig
enligt en av ungdomarna eller som en annan av våra respondenter menade att de hotar med att
bränna upp bilar.

Ungdomarna i Bäckby kan ses utifrån Agambens teoretiska begrepp även som Homo Sacer
dvs. rättslösa och nakna människor som lever under en ständig hot av att bli tagna från sin
medborgerliga rätt. De lever i en illusion om att de kontrollerar området. Denna koppling får
vi efter en händelse som respondent 8 informerade oss om när poliser blev inkallade till
Bäckby efter att några manliga ungdomar hade ställt till det på Bäckby centrum, så kom det
en hel insatsstyrka från polisen som ställde enligt respondenten ca 30 ungdomar mot väggen,
även de som inte deltog i akten och som enligt vår respondent var endast nyfikna över vad
som hände blev ställda mot väggen utan någon klar anledning. Utifrån Agambens teoretiska
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begrepp kan man se det som ett exempel på ett undantagstillstånd där nöden föregår lagen
inom ett belägrat område från suveräniteten (polisen) som bröt mot reglerna av någon okänd
anledning. Händelsen visar att de oskyldiga ungdomarna blir som homo sacer dvs. nakna och
rättslösa utan någon makt att göra något motstånd. Det kan även förklaras utifrån Agamben
som en paradox där Invånarna i Bäckby är både inkluderade och exkluderade. Invandrarna i
Bäckby är en del av samhället och dess lagar, men samtidigt inte, då de är undantagna och kan
uppleva överträdelser av lagar från myndigheter som i exemplet ovan. Bäckby har aldrig
tillhört dessa ungdomar, utan de kan när som helst bli belägrade av exempelvis polisen som
kan efter vårt exempel göra undantagstillstånd vid sitt ingripande av Bäckby och visa sin
suveränitet. En av dessa ungdomar i Bäckby nämligen respondent 10 berättade för oss att det
satsas på kameror istället för att öppna någon form av företag så att ungdomar kan sysselsätta
sig i Bäckby. Även i det här exemplet visar det sig att det är ett belägrat område och att
undantag redan har blivit ett faktum i Bäckby.

6.3.2 Howard S. Becker - Avvikande

Becker (2006) beskriver komplexiteten i att en avvikelse är en handling som bryter mot en
grupps regler och att människor är medlemmar av många olika grupper samtidigt. Vi menar
att denna komplexitet kan ses extra tydligt hos ungdomarna i utsatta bostadsområden då de
ofta har ett ursprung i en annan kultur med sina regler samtidigt som de lever i det svenska
samhället med dess regler. Genom att följa en regel som finns i den kultur som råder inom
hemmets fyra väggar kan de bryta mot en regel som gäller i den svenska kulturen utanför
hemmet och därmed begå en avvikande handling. På samma sätt kan ungdomarna stämplas
som avvikande av personer i deras närmaste omgivning och i hemmet om de följer regler som
gäller i det svenska samhället, men som strider mot ungdomarnas ursprungliga kulturella
regler. Det kan rimligtvis skapa en känsla av förvirring hos ungdomarna, och svårigheter att
veta vad som är rätt och fel då samma handling kan ses som avvikande eller normal beroende
på vem som bedömer den. Detta bekräftar Beckers teori (2006) om att det inte är handlingen i
sig som är avvikande, eller ens personen som utför den, utan det är andras reaktioner på den
som skapar avvikelsen. Resultatet i vår studie pekade på ett behov av att minska
segregationen för att öka möjligheten för personer med utländsk bakgrund att kunna
integreras och ta till sig av svenska normer och värderingar. Detta skulle därmed rimligtvis
innebära att skillnaden mellan reglerna som finns i hemmet och reglerna i samhället skulle
minska och innebära mindre förvirring för ungdomarna och minska deras stämpel som
avvikande både innanför och utanför hemmet.

Becker (2006) beskriver vidare att de som stämplas som avvikare har en gemenskap i att de
delar samma etikett och erfarenhet av att vara utanförstående. De kan också se dem som
stämplat dem som utanförstående om de inte accepterar dem som dömt dem eller accepterar
den regel de brutit mot. Vi ser att denna del av Beckers teori går att applicera på ungdomarna i
utsatta bostadsområden då vi tror att detta skapar en risk för ett vi och dem-perspektiv, en



54

grupp mot en annan grupp. Som exempel att ungdomarna får en gemenskap i att vara
stämplade som avvikande och att de ställer som mot det svenska samhället och polisen som de
upplever är dem som stämplat dem. Becker (2006) beskriver att handlingar också bedöms
olika beroende på vem som utför dem. Det finns en stor risk att detta vi och dem-perspektiv
späs på av att ungdomarna ser att handlingar bedöms på olika sätt om dem begår dem eller om
ungdomar från områden som klassas finare begår dem. Becker (2006) menar även att när den
avvikande stämpeln blir en del av självbilden kan det avvikande beteendet förstärkas och en
negativ utvecklingsspiral ta fart. Detta är mycket relevant när det gäller ungdomar i utsatta
bostadsområden då vi ser att avsaknaden av positiva inslag i deras liv gör att de bygger en
stolthet kring deras stämpel som avvikande och kriminella och den destruktiva livssituationen
eskalerar.

Enligt Becker (2006) är skillnader i vilka som skapar regler och stämplar regelbrytare som
avvikare egentligen skillnader i makt. Regler skapas av vuxna utan att ta ungdomsperspektiv i
beaktning. Detta tror vi skapar en känsla av maktlöshet hos ungdomarna, andra skapar regler
som de ska följa och följer de inte reglerna stämplas dem som avvikande. De har liten makt
att påverka, då makt sällan tilldelas dem som är unga, tillhör en lägre klass, och annan
etnicitet. Vi tror därmed att brottsutövande blir deras sätt att protestera mot makt skillnaderna
de upplever. Precis som Becker (2006) menar att förståelsen för avvikelse inte endast går att
finna hos de som bryter mot reglerna utan även hos dem som skapar reglerna tror vi att det är
av vikt att se till oss som skapar reglerna och utför stämplingen för att få en större förståelse
för ungdomarna och deras beteenden.

6.3.3 Erving Goffmans Stigma

Resultatet i denna studie beskriver hur boenden och verksamma i forskningsområdet upplever
sitt Bäckby. En viss förklaring till vad som händer i Bäckby går att finna hos sociologen
Erving Goffman och dennes teori om stigma.

Människorna i Bäckby lever i ett samhälle och de kanske inte påverkas av varandra i ständiga
interaktioner sinsemellan, men direkt eller indirekt finns det sociala miljöer och sociala regler
som människor som bor och verkar i Bäckby påverkas av. Det som utgör navet i att en individ
blir stigmatisera kan variera. Det kan handla om själva epiteten ´´utsatt bostadsområde” som
bidrar till att individer som bor i Bäckby antingen accepterar eller avvisar epiteten. I vissa
sammanhang reflekterade deltagande ungdomar i resultatet om sig själva och verkar vara
stolta över sitt bostadsområde. Det har medfört att det till och med utvecklats en ny dialekt
bland ungdomarna som kallas för´´Bäckby-svenskan´´ för att markera vad Goffman tidigare
har påpekat nämligen det att en virtuell social identitet kan övergå till faktiskt identitet. Vi ser
kopplingen mellan att det sätt ungdomarna talar och kommunicerar mellan medlemmarna i
själva gruppen gör att den sociala identiteten leder till att den faktiska identiteten fastställs.
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I resultatet framkom att ungdomarna lever med stigma och stämplas som brottsutövare och
problemskapare. Ungdomarna upplever att de saknar möjligheter att påverka både deras
tillvaro och den bild andra har av dem. Som en konsekvens av detta är det lättare att falla in i
gruppen och leva upp till stämpeln de har fått. Detta stämmer överens med Goffmans teori om
stigma där han beskriver hur vissa accepterar stigmatiseringen och genom symboler som t.ex.
kläder bekräftar stigmat.

När det gäller sysselsättning och spridning även här ser vi att stigma som abstrakt teori kan
appliceras på forskningsfältet. Det första som bringar klarhet i sysselsättning från vårt område
och dess aspekter leder oss till den självbild som skapas av de inblandade. När självbilden är
låg pga. stigmatiseringen av de belägrade områdena påverkar det att individen inte skapar sig
höga förväntningar, och den nedvärdering som det medföljer gör också att människan inte
heller satsar på att söka sig till t.ex. bra utbildningar. Det medför att individens redan svåra
situation blir ännu mer hopplös. Detta leder till att individen antingen accepterar den
stigmatiserade bilden och stannar kvar eller kanske väljer hen att söka lyckan på andra platser
i staden eller i landet. Detta ses ofta då människor antingen stannar kvar i området och
accepterar stigmatiseringens konsekvenser eller försöker komma bort från området så fort
som möjligt. Det kan ses som en spridning men innebär egentligen att de resursstarka som
skulle kunna bidra positivt till området och rent av bryta stigmatiseringen av området flyttar
därifrån och de resurssvaga blir kvar där de accepterar stigmatiseringens konsekvenser och
spär på den negativa bild som finns av området.

Även tryggheten påverkas av stigmatisering. Stigmatiseringen kan leda till en önskan att ta
avstånd från det samhälle som bidrar till stigmat, och istället söka sig till alternativa
möjligheter. För en del kan detta innebära att ingå i gäng som ger upphov till den trygghet
som inte den signifikante andre eller de generaliserande andra är i stånd att medverka till. Om
individen socialiseras i en miljö där stigmatisering har varit en självklar del av tillvaron,
internaliseras de värderingarna och normerna som är förknippade med stigmat. Det gör i sin
tur att det uppstår konflikter senare i livet om vad som är rätt och fel att handla efter.

6.4. Reflektioner kring metodologin

Idealbilden av en förutsättningslös forskning är att det krävs av forskare att inte vara en del av
eller ha någon förutfattad kunskap om det område som skall utforskas. Detta kan te sig
problematiskt därför att forskaren har vetande och det leder till att hen besitter förförståelse
som är oundvikligen en del av dennes värld. En teoretisk förförståelse inledningsvis kan
visserligen gagna arbetet, för att föra arbetet åt rätt kurs, men samtidigt leder det till att data
kan färgas av redan determinerade tankar. Det var utmanande för oss undersöka människors
upplevelser av Bäckby på ett förutsättningslöst sätt. Det kom flera gånger under studiens gång
upp kopplingar till sociologiska teorier som ger förklaringar till vissa företeelser. Vår strategi
var att hämma dessa teoretiska tankar genom att förhålla oss som ett nyfiket litet barn som
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undrar över något i syfte för att undersöka och tänka på ett originellt sätt. Det var en utmaning
att påbörja studien, då vi var rädda att påverka den med våra fördomar. Vi startade däremot
studien på ett väldigt förutsättningslöst sätt, genom att skriva Bäckby på Google och öppna
den första hemsidan som anger information om området och sedan gjorde vi en observation
av Bäckby innan vi intervjuade någon.

De dilemman som dessutom är av vikt att lyfta är att de utvunna kategorierna kan vara svåra
att urskilja när det gäller upplyftandet av de till att teorin ska kunna uppdagas. Med andra ord
kan det vara svårt att se om kategorierna gör sig förtjänta av att höjas och om dessa är
begreppsligt bra definierade så att den verkliga kartläggningen och substansen inte försvinner.
Diskussionen om teorins sensitivitet bör härvid lyftas fram, då det är av vikt att belysa
forskarens svåra uppgift i att inse den teoretiska mättnaden i vissa faser. Enligt Glaser uppnås
mättnaden av en kärnkategori i den öppna fasen vilket var fallet i vår studie. Vår kärnkategori
modifierades inte trots att frågorna omformulerades, vilket är tydliga tecken på att teoretisk
mättnad blev uppnådd innan vi gick vidare till nästa fas. Och vi fick det åter bekräftad i den
teoretiska fasen då vår kärnkategori både förtjänade sin plats samt att relationen mellan övriga
kategorier tydliggjordes. Det viktigaste när det gäller grundad teori är att den kräver tid att
genomföra. Tiden har varit knapp för en ordentlig och välförtjänt GT undersökning och det
har lett till förseningar på grund av att datainsamlingen inom GT tar en lång tid. Vi har givit
tid till att låta teorin utväxa från data genom 14 intervjuer i kombination med 6 observationer i
samband med en hel del kodande och analyserande. En del faser hade med fördel kunnat
ägnas mer tid åt när det gäller utförligheten i genomförandet som exempelvis den selektiva
fasen, men med den knappa tiden på ca 2 månader har vi lyckats genomföra en GT
undersökning som har utmynnat i en teori utifrån data som beskriver det som försiggår i
Bäckby. En del viktiga punkter som vi har tagit med oss från en GT undersökning är att det
gäller att vara ständigt aktiv i forskningsprocessen genom att tillföra något nytt konstant, att
ha kul och utnyttja sin fantasi.
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7 Förslag till vidare forskning
Med tanke på undersökningens resultat och vår teori om att det har existerat och existerar en
hög koncentration av personer med utländsk härkomst som har blivit placerade i Bäckby,
vilket har lett till sämre utvecklingsmöjligheter för de boende varav det gäller bland annat
med språkkunskaper, utbildning, nätverk, önskade beteenden från majoritetsbefolkningen och
sysselsättning, visar det sig att det har funnits brist på förebyggande åtgärder som har lett till
ökade oroligheter i Bäckby. Oroligheter som lett vidare till brott som utförs av bland annat
manliga ungdomsgäng. Det hade varit intressant att göra en studie där vår teori används som
en hypotes och testas i liknande utsatta områden som exempelvis Gottsunda, Bredäng, Skogås,
Hässelby m.m. som anses enligt polisrapporten vara utsatta bostadsområden och jämföra
resultaten för att se om teorin gäller även i dessa områden. Skulle man finna ett samband kan
det fungera som belägg för potentiellt förändringsarbete på nationell nivå, då resultaten tydligt
pekar på vad det är som behöver göras för en långsiktig förändring för de så kallade utsatta
bostadsområdena. Vidare skulle det vara av intresse att undersöka vad ungdomsgäng i utsatta
områden som Bäckby efterfrågar för olika aktiviteter och sysselsättningsformer, i syfte för att
veta vad ungdomar som går i gäng är i behov av och inte vad man tror att de är i behov av.
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8 Avslutande diskussioner
Som sociologer ville vi se vad som händer bakom kulisserna och få en mer fördjupad
förståelse av sociala fenomen. Kollar vi på vår modell från vänster till höger går det att se att
det är ungdomar som ställer till med oroligheter i Bäckby, men om vi går från höger till
vänster går det att se en annan historia. Från höger till vänster visar det sig att det finns ett
strukturellt problem som har lett till situationen som den är idag i Bäckby, där det finns en
handfull manliga ungdomar som begår brott. Vår teorimodell visar med belägg från våra
respondenter vad som försiggår i Bäckby. Vi har kompletterat vår teori med Beckers teori om
avvikande, Goffmans stigmatisering, och Agambens undantag och belägring, vilket har
fördjupat vår förståelse av varför det finns en handfull ungdomar som begår brott i Bäckby.
Att vara varken inkluderad eller exkluderad i samhället kan få en att känna sig osäker och ha
mindre rättigheter i samhället leder naturligt till att ungdomarna i Bäckby söker skydd och
trygghet hos varandra och ökar sina livschanser på sitt sätt.

Om vi betraktar det på ytan skulle det vara en handfull ungdomar som skapar problem i
Bäckby, men om vi kollar det på djupet så förstår vi att det är strukturen bakom som är
anledningen till att ungdomar skapar oroligheter i Bäckby. I verkligheten är det både
misslyckade strukturella åtgärder och en handfull ungdomar som har skapat de oroligheter
som råder idag i Bäckby. Teorin pekar på att det förekommer strukturell problematik,
socioekonomiska problem och att resurser inte är jämnt fördelat. Det förekommer samtidigt
indirekta maktförhållanden, där den inte till synes verkande makten påverkar Bäckborna och
de som arbetar och verkar där. Dess orsaker är bland annat det som leder till den
förekommande problematiken i vårt undersökningsområde. Oroligheter kommer alltid att
finnas i någon form, då vissa oroar sig mer än andra av olika anledningar, men oroligheter
som finns enligt våra respondenter i Bäckby går att stävja. Reflekterar man en aning längre på
vår teori som är grundad i data från Bäckby, så kommer vi finna att det handlar om att etniska
svenskar och de med utländsk bakgrund är i behov av att komma varandra närmre, först då
när vi kommer varandra närmre kan det skapas en ökad trygghet i Bäckby.
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Bilagor

Bilaga 1

Västerås stad, Konsult och Service Utredningar rapporter Konsult och Service, 17 U 2017:17
Utredning och Statistik, Västerås.
Områdesfakta, Västerås stad, 2017

Befolkning

Folkmängd efter ålder Befolkningsförändringar

2014-12-31 Under år 2014

Antal

Antal Andel Födda 90

0-5 år 609 7% Döda 52

6-12 år 645 8% Födelsenetto 38

13-15 år 270 3% Inrikes inflyttade 686

16-24 år 904 11% Inrikes utflyttade 214

25-34 år 952 12% Inrikes flyttnetto 472

35-54 år 1 978 24% Invandrade 70

55-64 år 944 12% Utvandrade 55

65-74 år 1 172 14% Migrationsnetto 15

75+ år 698 9% Inflyttade totalt 756

Utflyttade totalt 269

Totalt 8 172 100% Flyttnetto totalt 487

Personer med utländsk bakgrund
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2014-12-31

Antal Andel

Totalt 3 857 47%

Utländsk bakgrund: personer utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands

Bilaga 2

Bilaga till intervju med respondent 1

Kan du berätta om ditt arbete?

-Hur länge har du arbetat med Bäckby?

- Vad är syftet med arbetet?

-Finns det något som utmärker Bäckby gentemot de andra områdena?

-Har du varit i Bäckby? Om Ja när och hur ofta har du varit där?

-Hur upplever du Bäckby?

- Hur har utvecklingen i bäckby sett ut de 5 senaste åren?

-Känner du några Bäckbybor?

-Vet/känner du några informanter som skulle kunna ställa upp för intervju som t.ex. några
bäckbybor eller andra som arbetar i Bäckby?

Följdfrågor:

Kan du utveckla?

Hur menar du?

På vilket sätt?
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Bilaga 3

Intervjufrågor till den öppna fasen

Hur upplever du Bäckby?

-Hur länge har du arbetat eller bott på Bäckby?

Stämmer rykten om bäckby?

Finns det något som utmärker Bäckby gentemot de andra områdena?

Hur har utvecklingen i bäckby sett ut de 5 senaste åren?

Känner du några Bäckby bor?

Vet/känner du några informanter som skulle kunna ställa upp för intervju som t.ex. några
Bäckby bor eller andra som arbetar i Bäckby?

Följdfrågor:

Kan du utveckla?

Hur menar du?

På vilket sätt?

Vad är syftet med arbetet?

Kan du berätta om ditt arbete?

Bilaga 4

Intervjufrågor till den selektiva fasen

Frågeställningens syfte är att i den selektiva fasen se hur ungdomar i Bäckby engagerar sig i
sin vardag och se vad de upplever som meningsfull engagemang.

1, Hur sysselsätter du dig?

2, Vad är meningsfull engagemang för dig?

3, Hur ser det vardagliga livet ut för dig?

4, Hur upplever du att det är att bo i Bäckby? Brukar du ta del av evenemanger som
förekommer på Bäckby?

5, Förekommer det någon oordning på Bäckby?

6, Har du själv upplevt oordning på Bäckby?

7, Brukar du ta promenader eller vistas på något sätt i Bäckby?
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8, känner du dig trygg i Bäckby?

9, Vad händer under tiden du är i Bäckby?

10, Hur upplever du de andra ungdomarna på Bäckby?

Bilaga 5

Intervjufrågor till teoretiska fasen:

1, Kan du berätta lite om Bäckby?

1,1 Hur är stämningen på Bäckby?

1,2 Vad är din relation till Bäckby?

2, Hur är dina intryck av ungdomarna på Bäckby?

2,1 Hur kan man arbeta för att bidra till en ökad säkerhet på Bäckby?

2,2 Hur tror du att ungdomarna på Bäckby Skulle påverkas av ökade säkerhetsåtgärder?

2,3 På vilket sätt påverkar Bäckby dig?

3,1 Vilka problem finns det på Bäckby?

4, Vad kan man göra för ungdomarna på Bäckby?

4,1 Vad anser ni att ungdomarna på Bäckby behöver göra?

5, Enligt SCB bor det 47 % med utländsk bakgrund på Bäckby, vad anser du om det?

5,1 Hur ser integreringen ut för ungdomarna på Bäckby?

6, Hur hoppas du att ungdomar på Bäckby ska uppträda mot varandra?

7, Finns det något mer som vi kanske har missat, som du skulle vilja ta upp om Bäckby?

Följdfrågor:

Varför? Hur kommer det sig? Hur har det blivit så tror du? Skulle du kunna utveckla det? Vad
anser du om det?
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