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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka de sociala bakomliggande orsakerna till bostadssegregationen i 

Vivalla och dess betydelse för upplevelsen av trygghet. För att kunna koppla undersökningen 

till samhällsplaneringen har vi valt två skilda målgrupper. Den ena målgruppen är personer 

som är bosatta inom Vivalla och den andra målgruppen är samhällsplanerare över samma 

område. På så sätt kommer vi ha möjligheten att koppla och jämföra vad invånarna i Vivalla 

har för tankar och kunskaper av bostadssegregationen jämfört med samhällsplanerare. De 

frågor som vi strävar efter att svara på i denna studie är: ”Vilka orsaker ligger bakom den 

etniska bostadssegregationen i Vivalla?” och ”Hur kan Vivallas invånare påverkas av 

bostadssegregationen ur en trygghetssynpunkt?” Med hjälp av Randall Collins och Lena 

Magnussons teorier om etniska sammanslutningar och brottslighet har vi analyserat våra data.  

I denna studie valdes den kvalitativa metoden. Genom att använda kvalitativa intervjuer med 

sammanlagt fem intervjupersoner varv tre av dem är folkbokförda i Vivalla och två av dem är 

samhällsplanerare i Örebro län för stadsdelen Vivalla, betonar vi deras egna uppfattningar och 

erfarenheter beträffande segregationen i Vivalla. Resultatet var uppdelat i tre teman. Teman 

behandlade respondenternas personliga bakgrund, sociala gemenskap samt 

trygghetsuppfattningar. Med hjälp av dessa teman var det möjligt att genomföra en 

semistrukturerad och välplanerad intervjuguide som gjorde det enkelt för oss att analysera och 

dra slutsatser.  

De fem respondenterna hade olika kunskaper och tankar om segregationen i Vivalla. Dock 

fann vi många likheter och skillnader mellan de skilda målgrupperna inom denna forskning. 

Samhällsplanerarna och boendena i Vivalla hade olika uppfattningar beträffande varför 

stadsdelen är segregerad. Samhällsplanerarna hävdade att människor blir tvingade till att bo i 

en stadsdel av socioekonomiska skäl medan boendena hävdade att dem finner en typ av inre 

social trygghet med omgivningen i stadsdelen.  

 

Nyckelord: Bostadssegregering, sociala sammanslutningar, trygghetsuppfattningar, 

immigration 
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1.1 Inledning och bakgrund  

På senaste tiden har diskussioner kring immigrationen till Sverige tagit en allt större plats 

inom politiken och har blivit en högprioriterad samhällsfråga i regeringen. Alltfler utländska 

medborgare ankommer till Sverige med föreställningen att sätta igång ett nytt liv i det nya 

samhället. Idag räknas Sverige som ett invandringsland då statistikerna har visat på att antal 

invandringar ökar år för år. Nära 1.9 miljoner personer som var födda utomlands bodde i 

Sverige år 2017 (SCB, 2017). På så sätt kan exempelvis kulturkrockar, språket och normerna 

vara ett mycket vanligt förekommande bekymmer för utländska personer. På grund av detta 

existerar flertal olika etniciteter i det svenska samhället som mycket ofta söker sig till en 

gemenskap. På så sätt skapas etnisk bostadssegregation där människor urskiljer sig från 

varandra för att bibehålla en gemenskap (Daniels 2016).  

I dagens samhällsklimat råder det bostadssegregation utifrån individernas etniska bakgrund 

och deras förhållningssätt till varandra. Många hävdar att immigration är den framstående 

bakomliggande bevekelsegrunden till att bostadssegregationen förekommer. 

Bostadssegregation innebär att grupper med olika etniciteter bosätter sig geografiskt sätt skilt 

från varandra. Etnicitet innebär kollektiva förbindelser mellan gemenskap bland individer som 

betraktar sig själva vara kulturellt distinkta i förhållande till resterande grupper. Olika 

etniciteter ger upphov till gruppskillnader där människor upplever att de tillhör en viss 

sammanslutning. Dessa grupper i samhället förorsakar bostadssegregation i vissa 

bostadsområden då skilda folkgrupper bor geografiskt och socialt åtskilda (Daniels 2016). 

Genom att människor med lika etniciteter bosätter sig tätt intill varandra skapas områden med 

homogena folkgrupper. Detta ger upphov till att det bildas miljöer i form av starka 

sammanslutningar som skiljer sig på ett eller annat sätt från övriga samhället. Inom dessa 

områden smälter vissa människor in bättre än andra därför att den mängden som inte upplever 

att de passar in i miljön kan i utbyte uppleva utstötning av omgivningen (Holgersson 2011). 

Dessa sammanslutningar kan till stor del grunda sig på de sociala faktorer som skiljer 

människor ifrån varandra. Exempelvis kan faktorer såsom en viss religion, hudfärg, klass, 

kultur, språk eller etnisk bakgrund vara avgörande för människornas boende. Dessa sociala 

omständigheterna kan bidra till att somliga avsiktligt utesluter sig från det återstående 

samhället. Den medvetna exkluderingen kallas för etnisk bostadssegregering och har starka 

band mellan individen i sig och det geografiska inrättande av bostäder.  
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Den sociala uppdelningen av befolkningen ger upphov till att vissa bostadsorter blir mer eller 

mindre segregerade. I denna studie kommer vi att belysa det segregerade bostadsområdet 

Vivalla som är en stadsdel i Örebros nordvästra utkant. Vivalla ägs av Örebrobostäder (ÖBO) 

med ca 2500 lägenheter och nästintill 6500 invånare och en viktig faktor att uppmärksamma 

är att en tredjedel av stadsdelens invånare inte är myndiga (Orebro.se). År 2012 var 75% av 

Vivallas invånare utländska och inom Vivallaskolan studerade 95% elever med utländsk 

bakgrund där drygt 35 olika språk talades. Vivallaskolan beräknas även ha ett av Sveriges 

sämsta studieresultat i grundskolorna. Vivalla har 3 gånger högre arbetslöshet än i övriga 

Örebro och har även en lägre utbildningsnivå bland sina invånare. Ur brottssynpunkter klassas 

bostadsområdet som särskilt utsatt enligt polisen (Wikipedia.org).   

I denna studie kommer vi undersöka de sociala bakomliggande orsakerna för 

bostadssegregationen som råder i stadsdelen Vivalla. Vi kommer klarlägga varför några 

människor har valt att bo i stadsdelen och vad dem har för trygghetsuppfattningar av 

bostadsområdet. Parallellt med detta kommer vi även studera problematiken ur 

samhällsplanerarnas glasögon och undersöka varför just detta område är segregerat.  

1.2 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka de sociala orsakerna bakom bostadssegregationen i Vivalla 

och hur dessa uppfattas ur trygghetssynpunkter. 

1.3 Frågeställningar  

• Vilka orsaker ligger bakom den etniska bostadssegregationen i Vivalla? 

• Hur kan Vivallas invånare påverkas av bostadssegregationen ur en trygghetssynpunkt? 
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2. Teorier och tidigare forskning 

I denna studie valdes två teorier som vi anser möjliggör analys av ämnet som vi har valt. Den 

ena teorin är av sociologen Randall Collins som talar om olika förklaringar till brottslighet. En 

särskild teori som Collins (2007) lyfter fram är de liberala förklaringar till brottslighet. Collins 

(2007) hävdar i denna teori att brottslighet växer ur nergångna bostadsområden. Som vi 

tidigare nämnde i bakgrunden är bostadsområdet Vivalla ett område med hög arbetslöshet och 

låg utbildningsnivå. I och med att teorin säger oss att sådana områden bidrar till att 

kriminaliteten expanderar bland de barn och ungdomar som växer upp där har vi valt att 

undersöka hur tryggheten upplevs bland invånarna i området med hjälp av de 

semistrukturerade intervjuguiderna som formades för denna studie.  

Den andra teorin är av forskaren Lena Magnusson som talar om de sociala bakomliggande 

orsakerna för bostadssegregationens förekomst. Magnusson hävdar att de framstående 

orsakerna bakom etnisk bostadssegregation är delvis medborgarnas etniska åtskillnader, men 

en ännu viktigare faktor är medborgarnas socioekonomiska läge. Hon menar på att 

segregation förekommer i form av en kombination mellan de etniska såväl som ekonomiska 

skäl. Av denna anledning har vi valt att undersöka i denna studie varför några av våra 

respondenter har valt att bo i Vivalla och se vilka kopplingar det finns till denna teori.  

Vi använder oss av dessa två skilda teorier för att ha möjligheter att analysera vårt resultat. Vi 

vill undersöka huruvida dessa teorier kan kopplas till vårt resultat av denna studie. Vi anser att 

dessa teorier eventuellt kan ha kopplingar till vårt resultat och därför anser vi även att dem är 

användbara och relevanta. Teorierna som vi har valt att utgå ifrån är väldigt breda och 

inrymmer flertal begrepp. Men vi har valt att ställa i centrum de teorier och begrepp som vi 

anser vara mest relevanta till vårt ämne. Begrepp som immigration, sociala gemenskap samt 

trygghetsuppfattningar hjälper oss att förstå vårt syfte i studien.  

2.1 Nergångna bostadsområden 

Sociologen Randall Collins framhäver i Den sociologiska blicken; Att se bortom det 

uppenbara (2007) flertal olika förklaringar och teorier till brottslighetens förekomst. Ett av 

Collins (2007) teorier kallas för ”liberala förklaringar till brottslighet”. Med liberala 

förklaringar till brottslighet är kärnpunkten att förstå vad det innebär att vara i brottslingens 

kläder. Hur kommer det sig att några ger sig in på brottets bana redan vid ung ålder? Enligt 

Collins (2007) teori är svaret att brottslingar är personer som hamnat i fel sällskap på fel 

område. Av denna anledning menar Collins (2007) att brottslighet grundar sig i nergångna 



4 
 

bostadsområden. Begreppsdefinitionen nergångna bostadsområden omfattar splittrande och 

otrygga hem. Barnen och ungdomarna som växer upp med sämre förutsättningar bygger upp 

besvärligheter som omformar dem till fientligt inställda och otrygga vilket kan ge upphov till 

att de ger sig in i brottslighet redan vid ung ålder.  

Collins (2007) lyfter även fram inom denna teori att brottslighet inte har några kopplingar till 

etniska bakgrunder. Collins (2007) menar att oavsett vad gärningsmännen har för bakgrund så 

finns det större sannolikheter att hamna i den kriminella banan om man växer upp med sämre 

förutsättningar. Med sämre förutsättningar talar man här om individernas sociala villkor och 

resurstillgångar som de växer upp med. Att växa upp i nergångna bostadsområden med sämre 

förutsättningar gör att dessa barn och ungdomar inte ser någon mening i att identifiera sig med 

det normala samhället. Som barn eller ungdom saknar man möjligheten att förändra sina 

sociala villkor vilket kan ge upphov till att de upplever att de inte kan ta sig ur denna fälla av 

”bristande utvecklingsmöjligheter”.  

Studieresultaten kan vara ett bra sätt att känna igen vilka barn och ungdomar som möjligen 

lever under dessa omständigheter. Som tidigare nämnt i textens bakgrund bedöms Vivalla ha 

ett av landets sämsta studieresultat på gymnasienivå. Barn och ungdomar med inställningen 

att de har bristande utvecklingsmöjligheter saknar den akademiska fallenhet och motivation 

som utgör de första stegen i en karriär. Av denna anledning studerar de i väntan på att bli 

färdiga med skolan och inget vidare med utbildning. Detta kan vi även koppla till studiens 

bakgrund som nämner att det råder hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå i Vivalla.  

Upplevelsen av att tvingas gå i skolan utan att få något ut av det, är enligt denna teori just det 

som skapar hat och bitterhet – och ungdomsbrottslighet. Enligt denna teori talas det även om 

att ungdomsbrottslighet oftast börjar sin bana med vandalism. Begreppet vandalism innebär 

att förövaren genomför en förstörelse av en uppbyggnad som går mot viljan av ägaren för 

egendomen. I Sverige är vandalisering förbjudet och anses vara ett brott. I Sverige kallas 

brottet för skadegörelse och straffas med böter eller fängelse i högst ett år. Exempel på 

vandalisering bland barn och ungdomar är krossade skolors fönsterrutor.  

2.2 Etniska förbindelser 

Forskaren Lena Magnusson undersöker i sin bok Den delade staden (2008) de sociala 

bakomliggande orsakerna som ger upphov till bostadssegregation. Magnusson (2008) menar 

att segregation inte enbart förekommer på grund av att människor med lika etniska 

bakgrunder vill bosätta sig i ett och samma område för att sedan uppleva starka gemensamma 
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normer och kulturer. Enligt Magnusson (2008) handlar det snarare om att folkgrupper hamnar 

i ett och samma område av andra övervägande skäl, vilket gör området segregerat.  

Magnusson (2008) hävdar att nästintill hälften av alla invandrarhushåll bor i hyresrätt, medan 

en tredjedel av hushållen bor i äganderätt. Motsvarande fördelning bland hushåll födda i 

Sverige är en tredjedel i hyresrätt och drygt hälften i äganderätt. Skillnader i boendemönster 

mellan invandrarhushåll och svenska hushåll kan delvis förklaras av demografiska faktorer, 

vistelsetid och inkomster. Att ett område är segregerat kan också bero på att de människorna 

som bor där saknar möjligheter att lämna den nuvarande bostaden för en mer attraktiv bostad.  

Därav påstår Magnusson (2008) att de etniska faktorerna kan på ett eller annat sätt även ha 

inverkan på segregationens uppkomst. Hon menar på att segregationen kan sägas spegla 

barriärer och diskriminerande faktorer gentemot andra grupper av befolkningen. Det finns 

alltså fördelar med att bo samman med människor med vilka man känner gemenskap. Dessa 

fördelar kan vara avgörande för människors fria val vilket kan förstärka ett redan segregerat 

område. Teoretiskt förklaras det att individuella, kulturella och strukturella faktorer kan vara 

en medverkande kraft för människors val av bosättning såväl som omgivning.  

Inom segregationsforskningen diskuteras särskilt den kulturella distansens betydelse för 

integrationen på bostadsmarknaden. Magnusson (2008) menar att människor vars normer och 

värderingar liknar de som är rådande i Sverige, har större förutsättningar att integreras i det 

svenska samhället vilket innebär att vissa folkgrupper har fler utvecklingsmöjligheter än 

andra. Bostadsområden har alltså betydelse för invandrades integrationsprocess och deras 

utvecklingsmöjligheter vilket även nämns som en nackdel inom denna teori. Faktorer som 

vistelsetiden i bostadsområdet, aktiviteterna i området och på andra platser, var de sociala 

nätverken finns samt relationer i bostadsområde kan vara avgörande för invandrades 

integreringsmöjligheter. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod  

I denna undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ metod då vi bedömde att den 

passande bäst för att svara på syftet och frågeställningarna. Vårt syfte behandlar de sociala 

bakomliggande orsakerna till bostadssegregationen i Vivalla och dess betydelse för 

upplevelsen av trygghet. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer kommer tre olika teman 

användas som en grund och vägledning för intervjuerna där varje tema kommer ta upp skilda 

infallsvinklar av respondenternas val av social gemenskap och trygghetsuppfattning. Varje 

tema innehåller en formering av frågor som på ett flexibelt sätt ska följas av intervjuledaren. 

På grund av vår vilja att begripa respondenternas tankesätt och kunskaper har vi haft i åtanke 

att förståelsen för respondenternas svar är mycket viktigt för studiens resultat. Av denna 

anledning har vi strävat efter rätt tolkning av all insamlad data från respondenterna. På så sätt 

blir intervjuerna fruktbara då det kommer hjälpa oss få en genomgripande bild av 

respondenternas egna upplevelser och uppfattningar beträffande vårt ämne. Vi bedömde även 

att ett särskilt akademiskt språk kunde leda till felaktiga tolkningar och distans. Därav valde vi 

att använda oss av ett mer allmängiltigt och vardagligt språk under intervjuerna. På så sätt 

kommer processen upplevas mindre komplicerad för intervjupersonerna.  

 

3.2 Intervjugenomförande och databearbetning 

Intervjuerna genomfördes på två olika platser, Örebros stadsbibliotek och Örebro kommunhus 

under vecka 20 och låg tidsmässigt på 30 minuter vardera. Under intervjuerna medverkade 

sammanlagt tre personer i samtalet. Dessa tre personer var intervjuledaren som ställde 

frågorna, intervjuledarens studiekamrat som antecknade och funderade på eventuella 

följdfrågor samt självfallet intervjupersonen som blev intervjuad och svarade på frågorna. 

Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas godkännande och materialet transkriberades 

dagen efter vardera intervju som sedan följdes upp med en gemensam kodning och 

tematisering.  

De fem kvalitativa intervjuerna genomfördes med hjälp av två semistrukturerade 

intervjuguider som kommer benämnas som intervjuguide 1 & 2 (se sida 20–22). De 

grundläggande semistrukturerna för intervjuerna grundades på några riktlinjer och teman, men 

skapades även av en viss öppenhet som tillät potentialer för utvikningar och möjliga 

följdfrågor. Intervjufrågorna kommer delas upp i tre valda teman. Innehållet i de valda teman 
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kommer skilja sig åt mer eller mindre i intervjuguiderna på grund av att vi har två skilda 

målgrupper inom denna studie. Det första temat som förekommer i intervjuguiderna berör 

respondenternas personliga bakgrund. Inom detta tema är vårt mål att kort lära känna vilka 

typer av personer som sitter framför oss samt vilka erfarenheter och kunskaper de har 

beträffande bostadssegregationen i Vivalla. Det andra temat i intervjuguiderna är sociala 

gemenskap vilket kommer bli en uppföljning på deras kunskaper och erfarenheter om 

segregationen i form av sociala motiveringar bakom bosättning i området. Det tredje temat i 

intervjuguiderna är trygghetsuppfattningar där kärnpunkten är att utforska tryggheten såväl 

som otryggheten som råder i området samt vad de skilda upplevelserna kan bero på.  

Dessa tre teman kommer hjälpa oss nå fram till ett resultat nära bundet till vårt syfte och 

teoretiska referensram om sociala förbindelser, trygghet och segregering. Med tanke på att vi 

försöker få en djupare uppfattning för intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser är 

avsikten att intervjuerna ska vara så narrativa, flexibla samt explorativa som möjligt. Alla 

frågor som ställdes till respondenterna skapades i förväg med mycket hänsyn till 

respondenterna. För att intervjupersonen inte ska uppleva att intervjun är ansträngande valde 

vi att mjukstarta intervjun med några allmänna frågor kring ämnet och sedan arbeta oss 

långsamt ned till de personliga upplevelserna. I och med att vi strävar efter en trygg miljö för 

respondenterna där de kan uttrycka sig fritt valde vi att genomföra intervjuerna med ett 

lättillgängligt språk. Vi har även haft i åtanke att ledande frågor kan påverka studiens resultat 

och av denna anledning har vi strävat efter att undvika styrande frågor och i utbyte ställa 

öppna frågor där intervjupersonerna själva kan bestämma vilket håll svaret rörde sig mot.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa och kvantitativa undersökningar får begreppsdefinitionen validitet och reliabilitet 

olika syften och betydelser. Enligt Bryman (2011) får dessa två begrepp mer av betydelse i 

kvantitativa än kvalitativa studier. För möjligheten att studera dessa begrepp även i kvalitativa 

undersökningar har anpassningar av orden skapats. Till exempel kan begrepp såsom extern- & 

intern reliabilitet och intern- och extern validitet ge undersökaren i en kvalitativ undersökning 

ett sätt att beräkna tillförlitligheten (Bryman, 2011).   

Området vi har valt att studera har blivit ett stort forskningsområde särskilt när immigrationen 

växte sig större i Sverige. På så vis blir det inte en stor utmaning att finna tidigare forskning 

och teorier om vårt problemområde. I denna studie har vi utgått från två skilda teorier som är 
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användbara för att tolka resultatet. Den interna reliabiliteten behandlar huruvida forskarna i 

undersökningen genom gemensamt arbete kommer överens om hur den införskaffade 

datainsamlingen ska förtydligas och bearbetas (Bryman, 2011). Inom vår undersökning blir 

den interna reliabiliteten god eftersom att vi har kodat och tematiseras intervjumaterialet 

tillsammans så att våra uppfattningar ska stämma överens så mycket som möjligt. Den interna 

validiteten behandlar förståelsen undersökaren har till sin utsedda teoretiska referensram och 

hur väl de stämmer ihop med varandra medan den externa validiteten berör i vilken 

utsträckning innehållet i studien kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer 

(Bryman, 2011). Genom gemensamt arbete har vi kontrollerat underlaget för att innehållet ska 

vara så väl sammanhängande och noga övertänkt som möjligt som ger oss en god reliabilitet 

och validitet i studien som helhet. I samband med detta har vi även gett läsaren så mycket 

material om datainsamlingen och bearbetningen som möjligt vilket ger läsaren möjligheten att 

själv avgöra huruvida innehållet är pålitligt. Dock kan en svaghet inom denna studie vara 

antalet intervjuer. Fler intervjuer hade förstärkt både reliabiliteten och validiteten i studien då 

forskarna får en större övergripande och generaliserande bild av syftet. 

3.4 Etiska övervägande 

För att skydda intervjupersonerna som deltar i studien finns det grundläggande etiska 

principer som berör frivillighet, konfidentialitet, integritet samt anonymitet (Bryman, 2011). 

Dessa etniska principer har vi ansträngt oss att ha i åtanke och uppfylla när vi genomför våra 

intervjuer. Av denna anledning började vi med att informera intervjupersonerna om 

informationskravet genom att tala om vad studien har för syfte och vilka moment som ingår. 

Vi meddelade även att deras medverkan är frivilligt och att de hade all rätt att avbryta 

intervjun när de så önskar utan att behöva ge någon förklaring, enligt samtyckeskravet. För att 

obehöriga inte ska få ta del av uppgifterna så har vi behandlat insamlade data från 

intervjupersonerna med största möjliga konfidentialitet. Med nyttjandekravet i åtanke har 

datainsamlingen även enbart använts för forskningssyfte, som i detta fall är vår uppsats. 

3.5 Avgränsningar och urval 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av målinriktat urval. I och med att vår studie 

syftar till att få en ökad insikt om intervjupersonernas val av sociala anknytningar samt 

uppfattningar av trygghet har vi valt ett målinriktat urval av individer som är bosatta i de 

segregerade området, Vivalla. Med målinriktat urval vill vi som forskare välja ut deltagare på 

ett strategiskt sätt så att intervjupersonerna är lämpliga för de forskningsfrågor som utformats. 



9 
 

I denna undersökning har vi intervjuat sammanlagt fem personer varv tre av dem är 

folkbokförda inom bostadsområdet samt två som jobbar som samhällsplanerare inom samma 

område. Vi kommer av denna anledning få möjligheten att jämföra medborgarnas och 

samhällsplanerarnas perspektiv på problemområdet. Med tanke på tidsbegränsningen fick vi 

ingen möjlighet att intervjua fler personer och förstärka reliabiliteten och validiteten. Vi 

kommer dock att benämna intervjupersonerna med bokstäver och siffror för att värna om 

deras integritet. Genom användandet av kvalitativa intervjuer med tre folkbokförda personer 

och två samhällsplanerare i Vivalla får vi betoning på områdets egna invånarnas och 

samhällsplanerarnas uppfattningar och upplevelser som vi annars inte skulle kunna fått via 

kvantitativ metod.  

Vi valde dessa intervjupersoner för att de bäst kan besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Målgruppen var bred därför att någon specifik ålder eller kön inte är avgörande för vårt syfte. 

Det som är avgörande för vårt syfte är invånare inom Vivalla och samhällsplanerare över 

samma område. Vi kommer på så sätt kunna koppla och jämföra samhällsplanerarnas och 

några av den allmänna befolkningens skilda uppfattningar och kunskaper om vårt valda ämne. 

Detta kommer även möjligtvis ge oss skilda aspekter ur skilda individer som vi senare kan 

koppla till våra teoretiska referensramar.   

För att skaffa en översiktlig bild över vilka som har medverkat i vår undersökning har vi 

skapat en tabell som visar intervjupersonernas kön, ålder, boplats och aktuella arbetssituation. 

Detta kan hjälpa läsaren att bilda en ytlig uppfattning av de människor som har utformat 

studiens resultat.  

Intervjuperson kön ålder boplats Aktuell arbetssituation 

IP1 (boende) Man 23 Vvalla Timanställd 

IP2 (boende) Man 28 Vivalla Tillsvidareanställd 

IP3 (boende)  Kvinna 18 Vivalla Studerande 

SP1 (samhällsplanerare)  Kvinna 42 Brickebacken Heltidsarbetare 

SP2 (samhällsplanerare) Kvinna 48 Änsta Heltidsarbetare 
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4. Resultat och analys 

I kommande kapitel ska det insamlade datamaterialet från intervjuerna presenteras. Kapitlet 

inleds med en summering av varje tema från vår intervjuguide, där respondenternas svar 

presenteras och jämförs med varandra för att begripa likheterna och skillnaderna i deras svar. 

Kopplingar till Collins och Magnussons teorier kommer göras kontinuerligt under textens 

gång. Respondenterna som är invånare i Vivalla kommer benämns som IP1, IP2 och IP3 och 

respondenterna som är samhällsplanerare kommer benämnas som SP1 och SP2 (se tabell på 

sida 9). Detta kommer hjälpa läsarna att kunna skilja på invånarnas och samhällsplanerarnas 

synpunkter och uppfattningar.  

4.1 Tema 1: Personlig bakgrund  

Under introduktionen fick respondenterna presentera sig själva med frågorna om vilka de är 

och hur dem bor. Som tidigare nämnt i tabellen har deltagarna skilda åldrar, kön, boplats och 

aktuell arbetssituation vilket kan vara ett sätt för oss att jämföra de olika perspektiven baserat 

på denna information.  

Frågorna ställdes i syfte att skapa en lättsam ingång till intervjun för intervjupersonerna med 

tanke på att ämnet kan upplevas ansträngande och eventuellt känsligt för somliga. Avsikten 

med detta tema är även att få en inblick i vilka som medverkade i vår undersökning samt vad 

de hade för allmänna kunskaper och erfarenheter om vårt valda problemområde.  

4.1.1 Respondenternas kunskap och tankar om segregation 

Frågorna som ställdes under detta tema berörde hur mycket de kände till om segregationen i 

Vivalla och hur de upplever den typen av diskussion. De fem respondenternas svar varierade i 

viss mån, men hade en övergripande likhet och det var att alla fem konstaterade att Vivalla är 

ett väldigt segregerat område med olika kulturer. De tre folkbokförda respondenterna i Vivalla 

hävdade att de upplever att området är väldigt segregerat och mångkulturellt, men de inflikade 

även på en mer personlig nivå att mångkulturen är uppskattat av dess invånare, citat följer 

nedan:  

Vilka typer av människor ser du oftast i Vivalla? 

IP1: ”Vivalla är ett mångkulturellt område, det finns alla typer av människor… men beroende på 

vilket område du är bosatt i så kan det finnas ”lite mer av den sorten”. I mitt område så är det 

tillexempel nästan bara irakier och resten är då somalier, bosnier och kurder men jag skulle inte 

kunna påstå att detta är något dåligt faktiskt.”   

IP2: ”Jätteblandat, det finns så många nationaliteter så det inte är sant! Jättekul. Där jag 

 bor i alla fall så är det nästan bara kurder.”  
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IP3: ” Majoriteten har ju utländska bakgrunder… På gatorna ser man oftast bara människor som 

inte är från Sverige liksom och det är det som verkligen skiljer Vivalla från övriga städer…” 

 

I frågorna om deras upplevelser och tankar kring segregationen i Vivalla var respondenterna 

snabba med att visa att de uppskattar mångkulturen, men att segregationen samtidigt kan ha 

sina konsekvenser. IP2 och IP3 berättade att Vivalla har en dålig stämpel vilket har gjort att 

människorna utanför området bär på en viss uppfattning av människorna i stadsdelen. Deras 

svar lyder:  

Hur känner du om olika folkgrupper specifikt i Vivalla? 

IP2: ”känner och känner... kul med massa olika nationaliteter, man får lära sig nya kulturer och 

så… det dåliga med det är ju att folk bli för bekväma., och slutar tala svenska... och bara snackar 

sitt originalspråk vilket har gjort att när folk får reda på att jag är från Vivalla så dömer dem mig 

direkt som om jag vore efterbliven, kriminell, självmordsbombare eller något...” 

IP3: ”Förut kunde jag tycka att det är lite jobbigt att prata om segregationen i mitt område för att 

folk har så många fördomar om mig och hur jag är som person… men nu så tycker jag inte att 

det är jobbigt och prata om. Nu tycker jag att det känns skönt för mig eftersom att (…) när det är 

så många olika människor från olika länder, så är man ju mer bekväm och man lär sig mycket 

mer saker…”   

 

När det kom till frågan om hur de tror att Vivalla hade varit med färre utländska medborgare 

upplevde alla tre respondenter som är folkbokförda i Vivalla att det hade sett mycket 

annorlunda ut. Samtliga respondenter påpekade särskilt att synen på Vivalla från övriga 

Örebro skulle förändras och förbättras samt att människor inte längre skulle bära på fördomar 

i och med att området inte skulle anses vara lika segregerat. SP1 utmärkte sig från resterande 

respondenter då hon berättade att människor bedömer Vivalla vara ett mindre bra område på 

grund av att stadsdelen under en lång tid har präglats av segregation, och inte av invandring. 

SP1 menar på att de utländska medborgarna i Vivalla egentligen inte har så mycket med det 

dåliga ryktet i Vivalla att göra utan stadsdelen har fått sitt dåliga rykte redan innan 

invandringströmmen i Sverige. SP1 förklarar ytterligare: 

” Det viktiga att ha i åtanke är att det byggdes väldigt mycket under miljonprogrammet. Dem 

bostäderna var nyproducerade och från början var dem… jättepopulära! (…) det var trångt, alltså 

det var bostadsbrist. När det byggs bostäder så flyttar folk in, sen gör man sig s.k. 

”bostadskarriär”. Har man möjligheten att flytta vidare till en bättre bostad, så gör man oftast 

det. Låt oss säga att en barnfamilj flyttar in till Vivalla på grund av att det finns lediga lägenheter 

sen efter ett antal år har familjen möjlighet att flytta och äga en villa eller vad det kan vara, då är 

det en stor möjlighet att familjen flyttar vidare… alltså att bo i hyresrätter är oftast bara ett steg i 

bostads-karriären… sedan så skede massa saker i Vivalla, många institutioner, alltså 

mentalsjukhus och sånt… man gjorde reform. Helt enkelt socialreform… man skulle inte 

institutionalisera människor som hade psykisk ohälsa utan försökte intrigera i samhället. och det 
här skede ganska parallellt med att hela miljonprogrammet byggdes ut. Och då behövde man 

lägenheter till dom här människorna, som skulle ut ifrån de s.k. ”dårhus” och dom skulle bo med 

”vanligt folk”, och vart fanns det då lägenheter? jo, i miljonprogramområdena. Nu kom det ut 
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människor som ansågs ha lägre ” social-klass” och ” folk man inte gärna vill bo med” och då 

fick dom här områdena direkt, ganska låg social ställning.”     

 

I koppling till Magnussons (2008) teori kan vi se att segregationen till stor del kan förekomma 

på grund av att de människorna som bor i miljonprogrammen saknar möjligheten att flytta till 

en bättre bostäder, eller mer specifikt, äga sin bostad. Som SP1 benämnde så har människor 

”flyttkarriärer” där människor oftast bor i hyresrätter bara tillfälligt. Något annat som kan 

kopplas till Magnussons (2008) teori är segregationen i olika tidsperioder. I olika perioder 

förekommer olika kriser och just nu är flyktingströmmen ett stort pågående bekymmer då alla 

ska ha någonstans att bo, och som SP1 säger, de kommer hamna där det är ledigt och billigt. 

Och där det är ledigt och billigt idag är i miljonprogramsområden som redan är ”utsatta 

områden”. Detta kommer leda oss till vårt nästa tema vilket är sociala gemenskap.   

4.2 Tema 2: Sociala gemenskap 

I detta kapitel är kärnan att undersöka de tre invånarnas val av social omgivning. Syftet med 

detta tema är att reda ut om de tre respondenterna hör hemma i Vivalla för att de är bosatta 

intill människor med likadana etniska förhållanden som i sin tur bildar någon form av 

samhörighet eller om det är bosatta i Vivalla av andra skäl.  

Frågorna som ställdes i detta tema berörde bland annat respondenternas sociala 

bakomliggande orsaker till boendet i Vivalla och hur det påverkar deras trygghet i sitt 

bostadsområde.   

4.2.1 Viljan att bibehålla samhörighet inom staden 

Temat sociala gemenskap har sitt fokus på huruvida respondenterna bor i Vivalla av sociala 

anledningar, exempelvis om de upplever att det finns någon slags samhörighet i området. 

Syftet med detta tema är att ta reda på om respondenterna upplever att deras sociala nätverk i 

Vivalla är anledningen till att de bor där i dagsläget. Frågorna som ställdes berörde bland 

annat respondenternas egna uppfattningar, trivsel och frivilja beträffande deras bostad.  

IP1 och IP3 yttrade att de bor i Vivalla därför att deras familj och släktingar bor där. Däremot 

yttrade IP2 att han hamnade i Vivalla helt planlöst. IP2 uttrycker ytterligare att han hade stått i 

kösystemet för lediga hyresbostäder och till slut hade fått en hyreslägenhet i Vivalla. Däremot 

finner vi starka likheter mellan alla tre respondenternas trivsel och uppfattningar om att bo i 

Vivalla. Samtliga respondenter hävdade att Vivalla är ett bra område med bra människor och 

fina bostäder. Citat följer nedan: 
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Vad får dig att bo kvar i Vivalla? 

IP1: ”Det som får mig att bo kvar i Vivalla är mitt jobb och familj. Det är ju lite svårt att bara 

lämna allting… och bara flytta någon annan stans. Alltså jag har egentligen inte tänkt på att 

flytta härifrån ens… har ändå mina nära och kära här om man säger så… flyttar jag någon annan 

stans så kommer ju jag inte längre känna av den hära närheten…” 

IP2: ”Min omgivning måste jag nog säga här… att det är mångkulturellt och det gillar jag.” 

IP3: ”Alla känner alla och det finns en jättefin gemenskap… och så är det en bra atmosfär där.” 

 

Detta kan vi finna kopplingar till Magnussons (2008) teori om människors relationer inom 

olika områden. Magnusson (2008) hävdar att det finns fördelar såväl som nackdelar med att 

människor bor samman för att bibehålla en gemenskap. Fördelarna med att bo samman med 

människor man kan dela samma normer och värderingar med är ett sätt att integrera och 

uppleva samhörighet. Nackdelarna är att människor som inte delar likadana normer och 

värderingar med det svenska samhället har svårare att integrera med den svenska 

befolkningen och av denna anledning talas det om den ”fria viljan” att bo i segregerade 

områden.  

Däremot kunde vi även finna skillnader mellan vad de tre folkbokförda individerna hade för 

uppfattningar av segregationens uppkomst och de två samhällsplanerarna angående denna 

fråga. De tre invånarna nämnde inte att deras socioekonomiska tillstånd är anledningen till 

varför de bor i Vivalla. Invånarna hävdade snarare att stadsdelen har många fördelar och 

däremot har samtliga invånare även nära och kära i området som får dem att vilja bo kvar. 

Dock hävdade båda samhällsplanerarna att de sociala bakomliggande orsakerna till 

segregationen är bara en liten del av det stora hela, och egentligen inte är anledningen till 

varför vissa områden är segregerade. Både samhällsplanerarna påstod att de socioekonomiska 

faktorerna är den betydande delen för segregationen. SP2 förklarar ytterligare:  

 Vad tror du orsakar bostadssegregation? 

” Förr hade man en helt annan bostads-politik än det vi har idag. Idag strävar vi efter en mycket 

större blandning, alltså att det finns både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i samma 

område. Vivalla är ett bra exempel på ett område som byggdes under miljonprogrammet, och 

därför blev många byggnader ”likartade”. Vivalla har då inte möjligheten att bjuda på olika 

boende former och därför tenderar man ju att flytta ifrån efter ett tag om man inte vill bo kvar i 

hyresrätt längre… och detta är en del av den naturliga kedjan i bostadskarriären. Man tvingas 

alltså att flytta ifrån ett sådant område oavsett om man vill eller inte. Därför blir det hög 

genomströmning av människor i sådana områden som Vivalla… Det i sig kan göra att det inte 

skapar den där sociala eller det där grannskapet som är runt omkring, till exempel att man 

känner sina grannar.”  
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Detta kan vi se tydliga kopplingar till Magnussons (2008) teori om invandrarhushåll och 

svenska hushåll. Magnusson (2008) menar att majoriteten av invandrarhushåll är bosatta i 

hyresrätter medan majoriteten av svenska hushåll är bosatta i bostadsrätter eller äganderätter. 

Detta hävdar Magnusson (2008) förekomma av socioekonomiska skäl. Just att de människor 

som bor i hyresrätter inte har möjligheten att flytta till en dyrare bostad gör att de samlas på 

ett och samma ställe, där det är ledigt och billigt. SP2 menar att segregationen förekommer på 

grund av att folk av socioekonomiska skäl hamnar på ett och samma ställe, och inte av sociala 

motiv. Som SP2 även nämnde i sin intervju så är miljonprogramsområden väldigt likartade i 

och med de byggdes mycket under kort tid. Detta har resulterat att områden som Vivalla med 

nästintill enbart hyresrätter är avsedda för att o vara billiga och oftast tillgängliga.  

Dessa socioekonomiska och sociala faktorer som ger upphov till segregationen kan som 

tidigare nämnt enligt Magnusson (2008) skapa barriärer för invandrarhushåll att integreras 

med övriga samhället. I nästa tema kommer vi att belysa huruvida de sociala och 

socioekonomiska faktorerna bidrar till otrygghet och brottslighet.  

4.3 Tema 3: Trygghetsuppfattningar 

I detta tema presenteras respondenternas upplevelser och erfarenheter gällande tryggheten i 

Vivalla. I och med att Vivalla betraktas vara en ort med hög arbetslöshet och låg 

utbildningsnivå kan det enligt Collins (2007) ge upphov till fler kriminella handlingar. Av 

denna anledning förklarar intervjupersonerna huruvida de upplever rädsla eller oro för att 

utsättas för något otäckt i sin vardag.  

Frågorna som ställdes till respondenterna berörde huruvida de upplevde någon form av 

otrygghet med segregationen i åtanke; huruvida segregationen i Vivalla bidrar till att fler brott 

sker i området eller otrygghet skapas i allmänhet. En annan aspekt i detta tema är de mer eller 

mindre trygga samt otrygga platserna i bostadsområdet och om det kan bero på Vivallas 

stadsplanering eller medborgarskap.  

4.3.1 Oro/rädsla att utsättas för något otäckt i Vivalla 

De tre folkbokförda respondenter hade olika tankar och känslor om tryggheten i Vivalla. Två 

av dessa tre deltagare nämnde att dem känner att det är otryggt på grund av deras 

könstillhörighet och inte för det är just Vivalla. En intressant aspekt som IP3 lyfte fram är 

olika typer av trygghetsuppfattningar och att det finns olika faktorer som är avgörande för om 

olika människor känner sig trygga eller mindre trygga. IP3 talade ur sitt perspektiv att hon 
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upplever trygghet i Vivalla just för att hon känner majoriteten av hushållen på en mer 

personlig nivå i området och uttrycker därefter att det är en slags säkerhet. När det gäller 

otrygghet nämner IP3 att en otrygg plats kännetecknas av färre folk, dålig belysning och 

översikt. Däremot uttrycker IP3 nogsamt att denna otryggheten skulle kunna ske i vilket annat 

område som helst så länge området har samma kännetecken. Citat följer nedan: 

Vad får dig att känna otrygghet? 

IP3: ”Alltså… jag känner ju som jag gör bara för jag är tjej… när jag är ute på stan sent på 

kvällarna när det är mörkt känner jag mig otrygg där med, det handlar liksom inte om att Vivalla 

är otryggt medan andra orter inte om man säger så.” 

 

Samtliga respondenter höll med om att det sker brottslighet i Vivalla, men inte mer än i andra 

stadsdelar. Som tidigare nämnt i studiens inledning anses Vivalla enligt polisen vara ett utsatt 

område. Ett ”utsatt område” är ett begrepp som beskriver områden som under en längre tid 

har haft låg socioekonomisk status och kriminell inverkan på samhället. Samtliga deltagare 

hävdade likaså att Vivalla anses kriminellt på grund av media och att det i verkligheten inte 

alls är så pass otryggt som det skrivs i media. Citat följer nedan: 

Hur tycker du att Vivalla framställs i sociala medier? 

Ip3: ”Alla är här för att tjäna pengar, och dem tjänar ju pengar på deras artiklar. Artiklar om 

Vivalla väcker uppmärksamhet och känslor – speciellt kring invandringen, dem vill helst så 

gärna koppla kriminalitet till invandring så mycket dem bara kan, och jag vet inte riktigt varför.” 

Ip3 fortsätter med att ta upp ett exempel om en artikel som skrevs om Vivalla för ett par år 

sedan.  

IP3: ”alltså artikeln handlade om att några invandrarkillar blev skjutna i Vivalla, dock var det en 

stor tvist i det stora hela. Artikeln fokuserade på att skottlossningen hade skett i vivalla, men 

dem uppmärksammade aldrig faktumet att dem som sköt killarna, själva inte var ifrån Vivalla, 

utan hade kommit från en annan bostad, men det stod det ingenting om.” 

 

Samtliga respondenter erkände att de finns kriminalitet till viss mån i Vivalla, men inte lika 

mycket som det framställs i sociala medier. Den kriminaliteten som förekommer uppger SP1 

har kopplingar till trångboddheten. SP1 förklarar ytterligare att trånga boenden ger 

konsekvenser för barnen när de försöker studera. SP1 menar att de blir störda av ljud runt om 

kring med tanke på att de kanske får dela rum med en eller flera andra personer. Sedan så 

nämner SP1 likaså att barn med utländska bakgrunder eventuellt inte har föräldrar som själva 

är kunniga inom svenska studier eller språket, vilket tyder på att barnen inte heller får hjälp 

med sina studier hemma vilket kan vara en förklaring till varför Vivallaskolan har så dåliga 

studieresultat som tidigare nämndes i studiens bakgrund. 
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 Av detta finner vi kopplingar till Collins (2007) teori om liberala förklaringar till brottslighet. 

Collins (2007) hävdar att dessa barn och ungdomar inte finner någon mening med att skaffa 

sig en karriär via utbildning och därför väljer ”den snabba vägen till pengar”, vilket är genom 

kriminella handlingar. Detta kan vi även koppla till Magnussons (2008) teori om att 

människor som bor i segregerade områden exkluderas och diskrimineras av övriga samhället, 

vilket kan vara orsaken till varför de inte kommer in i det svenska samhället, lär sig språket 

och skaffar sig ett yrke.  

Collins (2007) hävdar att alla de olika sociala orsaker som anses ge upphov till brottslighet 

måste således motverkas genom en adekvat social reform. Om det är kriminella miljöer som 

för in ungdomarna på fel väg, så måste man se till att det finns ungdomsverksamheter och 

fältassistenter som försöker locka bort gängen från gatorna och in i fritidsgårdar och liknande 

där det finns ett visst mått av kontroll och övervakning. Detta ansåg vi instämmer med hur 

samhällsplanerarna förklara att de arbetar för att motverka segregationen.  

 Hur arbetar ni för att reducera otrygga miljöer? 

SP1: ”Det handlar om de ”mentala-låsningar” det finns som sagt många delar i de... sen så 

jobbar vi aktivt också på att styra investeringsmedel mot vissa stadsdelar där vi vet behöver 

stärkas upp. För att vi har många barn som exempelvis lever i fattigdom eller är väldigt 

ekonomiska utsatta och kanske inte får komma iväg på semester på sommartid...  så fixar vi 

aktiviteter ute i stadsdelarna och ser till att det finns sommarjobb, fritidsgårdar, aktiviteter och 

sånt.” 

Självfallet arbetar samhällsplanerare för att bekämpa segregationens uppkomst. Dock ser vi 

tydliga skillnader mellan vad invånarna uppfattar vara orsaken bakom segregationens 

uppkomst gentemot samhällsplanerarnas uppfattningar. Analys och diskussioner beträffande 

dessa olika perspektiv på segregations uppkomst och dess betydelse för upplevelse av 

trygghet följer i kommande kapitel. 
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5. Slutsatser  

Genom att ha kommit fram till en ökad förståelse för människors sociala bakomliggande 

orsaker till val av bosättning och dess betydelse för upplevelsen av trygghet har vi i denna 

studie uppnått vårt syfte vilket var att undersöka de sociala orsakerna bakom 

bostadssegregationen i Vivalla och hur dessa uppfattas ur trygghetssynpunkter. 

Vi har kommit fram till att respondenterna har likheter i alla teman som presenterades i 

studien, vilket är att Vivalla är en trygg stadsdel. Samtliga deltagare beskrev att Vivalla inte är 

så otryggt som det framställs i medier såsom tv, radio och tidningar vilket bidrar till att de 

lever dagligen med flertal fördomar av människor i omgivningen. Däremot har vi funnit 

många skillnader beträffande varför stadsdelen är segregerad. I temat sociala gemenskap där 

frågeställningen ”Vilka orsaker ligger bakom den etniska bostadssegregationen i Vivalla?” 

reflekterades kom vi fram till att de tre folkbokförda respondenterna i Vivalla har andra 

uppfattningar om samhörigheten än vad samhällsplanerarna beskrev det som. Baserat på vår 

undersökning har samtliga deltagare nära och kära i området, vilket även har visat sig vara 

anledningen till varför de bor kvar i området och inte har tankar om att flytta bort. Däremot 

hävdade samhällsplanerarna att människor bor i Vivalla av helt andra orsaker. 

Samhällsplanerarna påstod istället att människor med lägre inkomst bor i miljonprogrammen 

för att det är billigare vilket också förklarar varför Vivalla är segregerat. Samhällsplanerarna 

hävdade även att majoriteten i Vivalla har utländsk bakgrund och lägre utbildningsnivå och 

högre arbetslöshet därför att immigration aldrig har varit lika stark tidigare, vilket vi tidigare 

har nämnt i bakgrunden och vilket även besvarar vårt syfte och första frågeställning.  

Med kopplingar till Magnussons (2008) teori kan båda perspektiven av invånarna och 

samhällsplanerarna stämma. Magnusson (2008) nämner att segregationen förekommer i form 

av en kombination mellan socioekonomiska och sociala skäl. Hon hävdar även att 

segregationen förekommer inom olika tidsperioder, vilket i nuläget kretsar kring 

flyktingströmmen som samhällsplanerarna hävdade. Flyktingströmmen innebär i sig att nya 

människor med andra kulturer och värderingar ska integreras i ett nytt samhälle vilket inte 

alltid fungerar så enkelt. På så sätt exkluderas och diskrimineras grupper inom olika 

bostadsområden vilket Magnusson (2008) anger vara anledning till varför människor inom 

segregerade områden har starka band med varandra, vilket invånarna påstod ha med övriga 

boende inom Vivalla.  
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I temat trygghetsuppfattningar där frågeställningen ”hur kan Vivallas invånare påverkas av 

bostadssegregationen ur en trygghetssynpunkt?” reflekterades kom vi fram till olika 

intressanta slutsatser. Samtliga respondenter hävdade att Vivalla inte är otryggare än någon 

annan ort och den otryggheten som finns i Vivalla, finns egentligen överallt. Det som är 

mindre bra med att bo i Vivalla uttryckte respondenterna vara de fördomar de stöter på 

dagligen av andra människor. De uttryckte att människor i omgivningen har redan en bild och 

en tanke om vilka dem är och hur de beter sig vilket kan ha orsakats av medier och dess 

negativa uppmärksamhet kring Vivalla och dess invånare. Därav har vi kommit fram till att 

varken stadsplaneringen eller medborgarna i Vivalla är anledningen till varför stadsdelen 

framställs som otryggt av media. Däremot kan vi hävda att bostadssegregationen i Vivalla får 

konstant negativ uppmärksamhet av media vilket har gjort att övriga samhället har bildat en 

uppfattning om hur otrygg stadsdelen måste vara, vilket besvarar vår syfte och andra 

frågeställning i denna studie. Däremot har vi inte funnit kopplingar till Collins (2007) teori 

om liberala förklaringar till brottslighet. Collins (2007) hävdar att barnen som växer i 

splittrade hem och utsatta bostadsområden med sämre förutsättningar har större sannolikheter 

att ge sig in på den kriminella banan. Vilket kan då skapa otrygghet för medborgarna inom 

området då barn och ungdomar växer med den inställningen och tankesättet. Dock kom vi 

fram i våran undersökning att Vivallas invånare inte upplever att bostadsområdet är mer 

kriminellt eller otryggt än andra stadsdelar även fast Vivalla anses vara ett ”utsatt område”. 

Detta tolkar vi som att resultatet av våran undersökning inte riktigt överensstämmer med 

Collins (2007) teori om de liberala förklaringarna till brottslighet.  

Detta arbete har varit särskilt intressant för oss därför att det var väldigt öppet och brett. Vi 

har valt just den stadsdelen och just de frågeställningarna därför att vi bedömer dem vara mest 

intressanta att utforska. Resultatet blev olikt det vi hade förställt oss när vi först började med 

detta forskningsarbete vilket bara har gjort studien mer intressant. Att invånarna och 

samhällsplanerarna hade skilda aspekter på varför området är segregerat har gett oss en ökad 

förståelse till hur människor med olika erfarenheter ser på saker och ting. Sedan har 

trygghetsuppfattningarna varit intressanta att studera därför att vi hade fått uppfattningen av 

medier att Vivalla är otryggt vilket visade dig inte vara uppriktigt enligt våran studie. Därmed 

kan det vara värt att replikera vårt ämne i andra sociala miljöer och situationer, inom samma 

grupp eller andra grupper för att kunna göra en utökad eller kompletterande studie. Ett 

konkret förslag på en fortsatt forskning är reflektionen över varför media svartmålar Vivalla. 
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7. Bilaga 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Introduktion och etiska aspekter för intervjuguide 1 & 2  

• Presentation av oss själva & studien 

I enlighet med informationskravet talar vi om att syftet med vår studie är att undersöka de 

sociala bakomliggande orsakerna för bostadssegregationen i Vivalla. Det berör problematiken 

om huruvida stadsplaneringen och invandringen formade den etniska bostadssegregationen i 

Vivalla samt hur det påverkar stadsområdet ur ett trygghetsperspektiv.  

För oss som forskare är det en prioritering för oss att du känner dig trygg och bekväm med 

intervjun. Enligt samtyckeskravet ska du veta att du har rätt att avbryta intervjun när du 

önskar utan att vara skyldig att ge en förklaring. Du kommer vara helt anonym i vår studie 

och för att konfidentialitetskravet ska upprätthållas kan du få undersökningen skickad till dig 

när den är färdig för att säkerställa din anonymitet.  

Den informationen du kommer att ge ut till oss kommer enbart användas i forskningssyfte. 

Med nyttjandekravet i åtanke kommer obehöriga inte att ta del av dina svar och uppgifter. I 

studien kommer du benämnas med bokstäver och siffror för att vi skall värna din integritet. 

För att vi ska få bästa möjliga felfria datainsamlingen av din intervju kommer vi vara i behov 

av att spela in hela samtalet om det är okej för dig. Vill du fortfarande vara med i vår studie? 

 

Intervjuguide 1: 

• Tre intervjupersoner, olika kön, olika åldrar 

• Semistrukturerad intervju: Öppna svar, med större möjligheter till utvikningar  

• Kvalitativa intervjuer, 30 minuter, bekväm plats, Örebros stadsbibliotek 

 

Teman:  

• Personligt bakgrund: kort om personerna och deras erfarenheter och kunskaper om 

bostadsområdet Vivalla och dess sociala sammanslutningar. 

• Sociala gemenskap: Om de väljer att bosätta sig nära till människor med likadana 

etniska bakgrunder för att bibehålla någon form av samhörighet.  
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• Trygghetsuppfattningar: Huruvida personerna upplever trygghet eller otrygghet i sin 

hemort i deras vardagar. Berör om det finns en oro/rädsla om att utsättas för något 

otäckt i Vivalla.  

 

 

 

 

 

 

Tema: Frågor: 

Personlig bakgrund 1. Berätta lite om din bakgrund? - Hur gammal är du? - vart är du född? - 

Vart kommer dina föräldrar ifrån? 

2. Vad är din aktuella arbetssituation? 

3. Hur bor du? - bor du i bostadsrätt eller hyresrätt? - bor du i höghus 

eller låghus? 

4. Vilka typer av människor ser du oftast i Vivalla? 

5. Upplever du att det finns många människor med utländska bakgrunder 

i Vivalla? 

6. Hur känner du om olika folkgrupper specifikt i Vivalla? 

7. Upplever du att Vivalla hade varit annorlunda ifall det fanns färre 

utländska medborgare?  

Sociala gemenskap 8. Varför har du valt att bo i Vivalla? 

9. Hur är det att bo i Vivalla? 
10. Har du många närstående människor i ditt liv som också bor i Vivalla? 
11. Hur bra trivs du i den miljön du bor i? - varför trivs du/varför trivs du 

inte? 
12. Vad får dig att bo kvar i Vivalla? 

13. Skulle du vilja flytta till en annan bostadsort? – iså fall varför/varför 

inte? 
14. Anser du att det finns något som skiljer Vivalla från andra orter? – iså 

fall vad är det? 

15. Hur skulle du beskriva Vivalla för någon som aldrig har varit där? 

Trygghetsuppfattningar 16. Hur uppfattar du Vivalla ur trygghetssynpunkt? 

17. Känner du dig tryggare i andra orter? - Iså fall varför? 

18. Kan du ge exempel på en trygg plats och en otrygg plats? – vad gör 

platsen trygg/otrygg? 

19. Upplever du att det är kriminellt i Vivalla? – om ja, varför? 

20. Har du eller någon du känner erfarenhet av oro/rädsla av att vistas i 

Vivalla? - Iså fall vad är anledningen till detta? 

21. Hur anser du att Vivalla framställs i sociala medier?   

22. Har du någon övrig tanke eller kommentar du vill tillägga?     
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Intervjuguide 2: 

• Två samhällsplanerare över bostadsområdet Vivalla, kvinnor, olika åldrar 

• Semistrukturerad intervju: Öppna svar, med större möjligheter till utvikningar  

• Kvalitativa intervjuer, 30 minuter, bekväm plats, deras kontor 

 

Teman:  

• Personligt bakgrund: Kort om samhällsplanerarnas erfarenheter och kunskaper om 

segregationen i Vivalla.  

• Sociala gemenskap: Samhällsplanerarnas föreställningar om de sociala 

bakomliggande orsakerna för segregationen i Vivalla.  

• Trygghetsuppfattningar: Hur tryggheten/otryggheten i Vivalla kan bero på 

stadsplaneringen 

 

Tema: Frågor: 

Personlig bakgrund 

 

1. Berätta lite om dig själv 

2. Berätta lite om ditt yrke 

3. Vad tror du orsakar bostadssegregation? 

4. Hur anser du att segregationen i Vivalla uppstod till en början? 

5. Anser du att stadsplanering på ett eller annat vis bidrar till 

segregation inom bostadsområden? 

6. På vilket/vilka sätt kan samhällsplanerare motverka segregation? 

Sociala gemenskap 

 

 

 

7. Varför tror du att just Vivalla är det segregerade området bland hela 

Örebro? 

8. Hur mycket fokus lägger man på kultur och etnicitet vid 

stadsutveckling i områden som Vivalla? 

9. Händer det att du stöter på några organisatoriska problem i arbetet 

som hindrar dig från att motverka segregation? 

10. Vad har man för åtgärdsprogram för redan segregerade områden som 

Vivalla vid stadsutveckling? 

11. Finns det möjligheter till ett socialt hållbart samhälle i segregerade 

bostadsområden som Vivalla? 

Trygghetsuppfattningar 12. Hur uppfattar du Vivalla ur trygghetssynpunkt? 

13. Vad tror du att otrygga upplevelser inom Vivalla kan bero på? 

14. Upplever du att Vivalla har fler otrygga platser än andra 

bostadsorter? 

15. Hur arbetar ni för att reducera otrygga ytor inom Vivalla?  

16. Har du någon övrig tanke eller kommentar du vill tillägga?     

 


