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Abstract 
 
 
This study is about some young women at the age of high school students and with 
foreign background. The study attempts to visualize the way in which these young 
women think about their everyday life in Sweden. What ideas, experiences, hopes and 
questions do they have? The aim is to develop an understanding, and to take a part of 
and for the reader to describe how they face everyday life in Sweden. This study is 
specially interested in what happens when these young female immigrants come in 
contact with young Swedish women. What can make barriers in the contact with the 
new country and its young women? What makes the contact possible? What impres-
sions come up in the meeting with young female immigrants and young Swedish 
women? This qualitative study is made with open interviews, not lead with a question-
naire, but with some questions. The data collection is based on conversations with sex 
young female immigrants. The film ’Hus i helvete’ has been an inspiration to two in-
terviews. All the young women’s stories in this study move in time and space. Their 
thoughts come and go between here and there, the new homeland and the old home-
land. The present time and the future are reflected in the light of what has been in the 
past. Certainly they have some dreams. It would be very exciting to travel in other 
countries in the world. Now they are studying and the schoolwork takes the most part 
of their time. They appreciate Swedish school and education. For the future it is im-
portant to be admitted to university. An own flat, education and work are highly esti-
mated. The trust in future including freedom, independence and equality is shadowed 
by a feeling of mistrust, distance and being an outsider. There is a need of being ac-
cepted and become understood. They know that prejudices are in gestalt of different 
ways. What these young women share is the consciousness and will to get on and take 
care of possibilities in Sweden. They want to be Swedish young women with all they 
had and with all they will get here.   
 
 
 
 
Keywords: ethnic, gender, segregation, outside, distance, integration, participation,  
multicultural  
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Förord 

 

Många med mig har kommit i kontakt med människor med utländsk bakgrund. Unga, 

äldre, familjer och ensamstående. De allra flesta har varit på flykt. De har lämnat sina 

länder, städer, byar, hem, arbetsplatser, skolor, vänner, kompisar, mor - och farföräld-

rar, farbröder, mostrar osv. För de asylsökande som har fått uppehållstillstånd har det 

beslutet inneburit en befriande lättnad, även för andra som på ett eller annat sätt varit 

involverade och engagerade. Att vänta på besked om man får stanna eller inte är käm-

pigt. Efter det positiva beskedet att få stanna väntar nya kraftmätningar i det nya lan-

det. Det har skrivits mycket om integrering, segregering, utanförskap, delaktighet, et-

nicitet, kultur och mångfald. Det finns många frågor som tidigare har blivit betraktade 

som invandrarfrågor, men som mer och mer börjar ses som allas frågor. Vad är in-

vandrare? När blir man svensk? Och vad innebär det att vara svensk? I och med socio-

logistudierna fick jag möjlighet att ta reda på vad som idag finns skrivet och vad man 

vet om detta område. Jag skulle skriva en uppsats och jag bestämde mig för att den 

skulle handla om tjejer med utländsk bakgrund och deras syn på livet i Sverige. Vad 

har de för föreställningar, upplevelser, förhoppningar och frågor. Det var några tjejer 

som ville ställa upp. Vi kunde ordna möjligheter för oss att träffas och samtala. Det är 

tack vare dessa tjejer som jag har kunnat genomföra min studie. Jag vill tacka alla Er 

tjejer som trots mycket skolarbete och annat tagit Er tid och ställt upp. Jag har fått ta 

del av Era tankar och erfarenheter av livet både här och där, och om framtiden. Jag har 

i min studie försökt synliggöra och beskriva dem. Tack även alla Ni engagerade lärare 

och studiekamrater som diskuterat identitet, etik, variabler och forskningsprocess. Jag 

vill tacka min handledare Lars Göran Karlsson som delat med sig av sina stadiga kun-

skaper, erfarenheter och sin kompetens. Du har på ett uppmuntrande, säkert och varmt 

sätt granskat, diskuterat, inspirerat och lett mig i mitt uppsatsskrivande. Tack Basso! 

Jag vill även tacka min man som på alla sätt och vis ställt upp under denna tid.  
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1. Inledning  
Att träffas och göra saker tillsammans med andra är viktigt för de flesta och särskilt vik-

tigt för unga människor. Lite här och där, på stan, i affären, på skolgården, vid olika hän-

delser och evenemang ser jag ungdomar stå i små klungor. En del är på väg ut ur klungan, 

andra på väg in. Det finns mycket energi och rörelse kring dem. De pratar, skrattar, knuf-

fas, snurrar runt och syns. Det är något speciellt med utseendet, klädseln, språket, musi-

ken, idolerna, kulturen, livsstilen överhuvudtaget. De är viktiga identitetsmarkörer. Inga-

lunda enformigt och inte lika för alla. Helt enkelt något de unga vet och kan. De är fyllda 

med nyfikenhet och frågor som har med identiteten att göra. Vem är jag? Hur är jag? Inte 

minst undrar man hur andra ser på en: Duger jag? Allt det där hör livet, vardagen och 

ungdomen till. Det är så det brukar vara. 

 

Inspirerad av det jag ser börjar jag iaktta invandrartjejer mitt i sina liv. De är på väg nå-

gonstans, väntar på bussen, går in i affärer, köar, fikar, bläddrar i en bok, pratar med var-

andra. Det är i för sig inte något konstigt med det, men jag börjar undra hur dessa unga 

tjejer, från olika håll i världen, ser på livet i Sverige. Vad har de för föreställningar, upp-

levelser och förhoppningar av livet som ung tjej i Sverige? Det sägs att Sverige är ett 

växande mångkulturellt samhälle. Vad är mångkultur, hur kommer det i uttryck och var i 

det mångkulturella befinner sig invandrartjejerna?  

 

Har svenska tjejer och invandrartjejer något gemensamt med varandra för att de är unga 

och tjejer? Är det vanligt att invandrartjejer och svenska tjejer träffas? Har invandrartjejer 

svenska tjejkompisar? Känner de någon samhörighet med svenska tjejer? Hur är det med 

den sociala integrationen? Är det så att invandrartjejer och svenska tjejer rör sig i sina 

egna grupper? Om det bildas olika grupper, är det frivilligt eller utesluts man från olika 

grupper?  

 

Den senaste tiden har man i media, bland politiker och olika intressegrupper diskuterat, 

debatterat och skrivit om utanförskap, bristande integration och ökande segregation. Hur 

står det egentligen till med mångfalden och visionerna om ett mångkulturellt samhälle 

och hur långt har man kommit med integrationen? Värden som delaktighet, jämlikhet, 

valfrihet, samverkan och solidaritet människor emellan, oavsett ursprung, etnicitet, kul-

tur, kön och språk måste bevaras och självklart finnas levande mitt ibland oss alla. 
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Förklaringen till att jag har intresserat mig just för tjejer hänger dels ihop med mitt intres-

se för frihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter, dels med aktuella händelser och tragis-

ka livsöden som några invandrartjejer fått gå till mötes. Många människor, både profes-

sionella och lekmän, är engagerade, problematiserar, diskuterar och vill förstå hur detta 

kan vara möjligt, hur det kan hända i dagens Sverige. Rädda Barnen har i år gett ut som 

de själv beskriver som stark bok med namnet ”Överlevnadshandbok för flickor om frihet 

och heder” (Arbabi & Fristorp, 2002). 

 

Kulturmöten, såväl ”krockar” som bättre fungerande möten, är en del av vår vardag. Jag 

tycker att det är viktigt att invandrarungdomar och svenska ungdomar möts för att förstå 

varandras tankar och känslor.  Hur ska samhället annars kunna förvänta sig att medbor-

garna t.ex. i arbetslivet på ett konstruktivt och smidigt sätt hanterar situationer där i vissa 

avseenden olika uppfattningar, traditioner och världsbilder gör sig gällande och konfron-

teras? Hur ska människor annars kunna integrera två eller till och med fler världar? Hur 

ska man annars överhuvudtaget få insikt i och förstå människors olika livsvillkor? Möten, 

tror jag, motverkar osäkerhet och rädsla. Jag tror även att möten motverkar förutfattade 

meningar och fördomar, för ingen saknar fördomar. Om man i unga år får möjlighet att få 

kunskap om och sätta sig in i hur människor med olika bakgrund och upplevelser tänker 

och känner, lär man för livet. Att äga förmågan att kunna byta perspektiv, att inte hela 

tiden ledas av egna behov, är en värdefull mänsklig egendom. Som vuxen har man för-

hoppningsvis mer förståelse, tar bättre beslut och gör bättre val i situationer där liknande 

erfarenheter efterfrågas. Vi vet att fördomar skapar avstånd. Herlitz (1999) framhåller att 

det är först när man konfronteras med verkligheten som man blir prövad på kunskap, för-

ståelse och acceptans. Insikten handlar dessutom om det faktum att andra människor, i 

andra kulturer, lever på sätt som inte bara är olikt, utan lika bra eller lika rätt. Samtidigt är 

det förhållandevis enkelt att ”på avstånd” men kanske inte nära, inta en tillåtande och 

förstående attityd.   

 

Det finns mycket forskning och utvecklingsarbeten med syfte att beskriva, förstå och för- 

förändra villkor och fenomen människor med olika bakgrund omges av i samhället. En-

ligt min uppfattning är begreppen segregering, avstånd, stigma, skillnad, mångfald, inte-

grering, makt, etnicitet, kön, klass, identitet, lärande osv. centrala i dessa arbeten. Jag har 

i uppsatsarbetet fått mest vägledning av forskare som i sina texter visar på konsekvenser 

och problem som skapas av konstruerade gränser, skillnader och avstånd mellan männi-
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skor. Genom litteraturgenomgången har jag stött på några projekt vägledda i denna anda 

och i följande text skriver jag om ett par av dem. 

 

Folkhälsoinstitutet finansierade ett projekt med en mångkulturell tjejgrupp Exit i Botkyr-

ka i mitten av 90-talet. Projektet beskrivs i en bok med namnet Tjejer kan! (Banno Go-

mes, 1996). Huvudsyftet med projektet var att stärka invandrartjejer med iden om att det 

går att skapa ett forum där tjejer i gemenskap och utifrån delade erfarenheter bygger upp 

både självkänsla och självförtroende. En viktig utgångspunkt var att det skulle finnas 

plats för var och ens särart och att man skulle bygga upp något nytt tillsammans. Med 

tillit till sig själva skulle tjejerna kunna förmedla kunskaper och erfarenheter till de miljö-

er och kretsar de rörde sig i, som skola, familj och vänner. Den inre styrkan skulle vara 

drivkraften. Gruppen Exit var mångetnisk. Den bestod av tolv flickor med ursprung i Ke-

nya, Somalia, Syrien, Turkiet, Libanon, Ungern, Finland, Iran och Marocko. År 1994 

gjorde gruppen en resa till Portugal, där de under seminariet ”Flickor mot rasism och för 

ett mångkulturellt Europa” mötte flickgrupper från Holland, Frankrike och Portugal. 

Flickor från olika länder och med olika etnisk bakgrund skulle få möjlighet att utbyta 

erfarenheter av vad det innebär att vara ung och flicka i dagens Europa. När det gäller 

gruppen Exit och utvärdering av dess verksamhet har varje deltagare fått bland annat sva-

ra på frågan: Vad har gruppen och aktiviteterna betytt för dig? Några citat får represente-

ra en del av svaren. ”Det är bra att tjejer från olika kulturer träffas och pratar och gör sa-

ker tillsammans.”, ”Jag har fått en massa identitet genom gruppen, det är väl därför jag är 

snurrig. Nej, men jag har blivit starkare.”, ”Jag har fått vänner och bättre självförtroen-

de.” 

 

Röda Korsets ungdomsförbund har sedan år 2000 utvecklat en metod som heter Våga 

mötas!? Metoden har tillämpats inom rörelsen Sverige mot rasism och går ut på att elever 

från olika skolor och sociala miljöer inom samma skola lär känna varandra. Det skapas 

härigenom förutsättningar för elever att se varandra och acceptera varandras likheter och 

olikheter. Genom konkreta uppgifter skall ungdomarna lära känna varandras kvaliteter. 

Grunden i samarbetet bygger på en så kallad överlevnad, gruppen blir tvungen att lära sig 

att samarbeta med varandra. Verksamheten fick störst framgång i skolor där det fanns ett 

intresse och engagemang hos lärare och skolledning. 
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1.1 Min utgångspunkt 
I min världsbild och mitt skrivande utgår jag ifrån att det finns en överordnad, gränsöver-

skridande gemenskap och behov som bygger på erkännande, nyfikenhet och öppenhet 

människor emellan. Min utgångspunkt är även att det finns mycket av glädjeämnen, av 

lärorikt och spännande, i möten mellan dessa unga. Jag ser att det finns värden och före-

teelser som kan upplevas främmande, utmanande och problematiska. Människor förstår 

och lever livet på olika sätt i olika kulturer. Meningen kan inte heller vara att man ska 

uppleva underlägsenhet eller krav på att överge sin kultur och traditioner till förmån för 

nya förväntningar. Ömsesidigheten i möten kan skapa något nytt, att man ser varandra 

som tillgång, någon som gör mig rikare, vidgar vyer, öppnar fler dörrar och ger fler per-

spektiv. Jag utgår ifrån att det finns något grundläggande som förenar. Jag är även med-

veten om att människors livsvärld ser olika ut, att vi lever under olika villkor. Ungdomar 

bildar inte en massa utan ungdomar är olika.  

 

Det är med liknande tankar och idéer om verkligheten jag tar itu med mina reflektioner 

och ger mig in i denna undersökning. Jag fokuserar mitt intresse på tankar om och erfa-

renheter av livet hos några invandrartjejer. Hur upplever tjejerna sitt nya samhälle? Jag 

vill förstå och lära mig mer för att på ett bättre sätt möta tjejer med annan bakgrund. Vil-

ka kunskaper och erfarenheter vill de förmedla? Finns det en osäkerhet hos dem? Hur 

kommer osäkerheten i så fall till uttryck? Jag vill lära mig mer om det som främjar och 

skapar möjligheter för möten. Avstånd skapar och vidmakthåller okunskap, främlingsfi-

entlighet och rasism.  

 

Mina informanter är tjejer med utländsk bakgrund. Det skulle säkert vara intressant att 

samtala med invandrartjejer som är födda eller uppvuxna i Sverige, men av förklarliga 

skäl måste jag avgränsa mig. Tjejer som har kommit hit för några år sedan och fått uppe-

hållstillstånd, har naturligtvis annorlunda upplevelser och ställs inför andra utmaningar än 

tjejer som bott här en lång tid eller är födda i Sverige. Asylsökande tjejer väntar på be-

sked om de får stanna eller inte. De befinner sig mitt bland oss, på samma sätt som tjejer 

som fått asyl, men deras vardag är av förklarliga skäl mindre trygg, mer oförutsägbar och 

osäker. Min avsikt är att studera tjejer som inte alltför länge sedan fått uppehållstillstånd 

och tjejer som väntar på besked. Hur ser sådana tjejer på sitt liv, vad erfar de? 
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Mycket av tiden tillbringar ungdomarna på skolan. Både den obligatoriska skolan och den 

frivilliga skolan skall enligt sina läroplaner ge de unga möjligheter att utveckla förståel-

sen för andra levnadssätt och kulturer (Utbildningsdepartementet 1994). En femtedel av 

barnen i skolan har en anknytning till ett annat land, antingen genom att de själva eller 

någon av deras föräldrar är född utrikes (Regeringens proposition, 1997/98:16). Eftersom 

de allra flesta unga väljer att gå på gymnasiet, blir skolan en självklar och naturlig mötes-

plats och det är givetvis intressant att försöka få svar på mina frågor där. Olika organisa-

tioner erbjuder varierande aktiviteter, men har inte på samma sätt krav på liknande planer, 

uppföljningar och utvärderingar. Deltagande i olika föreningars verksamheter är frivilligt. 

Det blir intressant att höra vad tjejerna gör på fritiden? Jag väljer att utgå från tjejer och 

jag vill ge röst åt tjejer. Utan att fördjupa mig i könsrelaterade frågor och motiv grundar 

jag mitt val av tjejer som informanter på undersökningar som beskriver hur tjejer i många 

sammanhang tar eller ges mindre utrymme än killar.  

 

1.2 Syfte  

Varför väljer jag just detta ämne? Varför detta forskningsintresse? Jag har inledningsvis 

motiverat varför jag tycker det är angeläget och intressant att studera invandrartjejers 

tankar om den nya tillvaron och dess olika aspekter. Konsekvenserna av invandrares ut-

satta position och utanförskap har diskuterats i olika sammanhang, bland politiker, debat-

törer, forskare och intressegrupper. Möjligtvis mera hos de initierade än hos vanligt folk. 

Självklart ställer även vanligt folk frågan Varför? - vid händelser som skakar tryggheten 

och lugnet i vardagen. Men allt det andra som är mindre påtagligt, men som ändå finns 

där? Utanförskap, avstånd, och diskriminering istället för delaktighet osv.  Jag är ingen 

expert eller djupt initierad och säkerligen ser många med mig enkla svar på frågor som är 

mer komplexa än vad de vid första ögonkastet verkar vara. Men i allt detta har jag blivit 

intresserad av att söka svar hos invandrartjejer om deras liv i Sverige. Det övergripande 

syftet med studien är att försöka synliggöra tjejers föreställningar, upplevelser, förhopp-

ningar och frågor om livet i Sverige. Målet är att med hjälp av tjejernas berättelser be-

skriva mötet med den svenska vardagen i allmänhet och mötet med svenska tjejer i syn-

nerhet. Vad kan främja och utgöra möjligheter för mötet med det nya landet och dess 

unga tjejer? Vad kan utgöra barriärer? Hur framställer invandrartjejer livet i Sverige? Det 

är några frågeställningar eller samtalsämnen som formulerats under arbetets gång. Fråge-

ställningarna handlar om hur tjejer ser på sig själva och hur det är att vara ung tjej i Sve-

rige. Det handlar om tillhörighet, behov, olika sätt att leva och möten. Det handlar om 
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skola, fritid och umgänge. Har de svenska tjejkompisar? Vad finns det för någonting som 

kan vara gemensamt med svenska tjejer? Det handlar om nuet, framtiden, om möjlighe-

ter, drömmar och förhoppningar.  

 

Det är vanligt förekommande att det under ett samtal kan uppstå behov av förklaringar 

och förtydliganden. Samtalen i den här studien bygger på förståelsen av samtalets natur 

och på insikten om att tjejerna med sina två världar har ett annat utgångsläge än vad jag 

har. Med ömsesidighet och hänsynstagande är mycket vunnet. Jag har inte använt mig av 

något färdigt frågeformulär som informanterna skulle svara på. Däremot har jag varit 

förberedd med ovanstående frågeställningar, först och främst för att få igång samtalet.  

 

Varför använder jag ordet tjej om mina informanter? Ett enkelt svar kan vara att tjej är 

mer bekväm att använda än förslagsvis ung kvinna. I det här arbetet begränsas ordet tjej 

till kvinnor i en viss ålder, dvs. till gymnasieåldern.  

 

Efter denna redovisning av vad jag vill studera, är det dags att beskriva några saker jag 

ställs inför frågan hur jag ska studera. Vad är mina utgångspunkter? Hur ska jag samla 

information? Vad kan man göra av den kunskapen? Hur hittar jag ”rätta” informanter? 

Hur många informanter behöver jag?  

 

1.3 Tillvägagångssätt  

Hur ta reda på denna kunskap om svårigheter, glädjeämnen och förhoppningar? Kvalita-

tiv eller en kvantitativ metod? Metoden måste relateras till forskningsproblemet, därmed 

är metoden vald (Kvale,1997). Jag gör en kvalitativ studie som bygger på öppna intervju-

er i samtalsform med sex invandrartjejer i gymnasieåldern. Med hjälp av några inledande 

frågor hoppas jag få igång samtalet och samtalets natur förutsätter att det blir nya frågor. 

Det är bra med så många ingångar som möjligt. Samtalen bandas in. Ljudbandinspelning 

skapar förutsättningar för intervjuaren att kunna koncentrera sig på vad informanten sä-

ger, ställa följdfrågor, få förtydliganden och kommentarer. Efter intervjun kan man i lugn 

och ro skriva ut inspelningen. Intervjuerna sker på platser som intervjuaren och informan-

ten finner lämplig. Tidsåtgången är öppen. Minst en timme bör man vara beredd på att det 

tar.  

 



 11

Den sista intervjun sker efter det att jag tillsammans med två av de intervjuade har sett 

filmen ’Hus i helvete’. I samtycke med tjejerna intervjuar jag dem samtidigt efter filmen. 

Intervjuerna i samband med filmen behöver mer tid än de övriga intervjuerna. Av prak-

tiska skäl ser vi filmen hemma hos mig där jag har möjlighet att se till att vi får vara 

ostörda länge nog. Ibland kan verkligheten te sig som i en film, men film är film och inte 

verklighet. Vad jag gör är att jag låter tjejerna reflektera samt att ha tolkningsföreträde, 

liksom utgöra bryggan mellan filmen och verkligheten så som de upplever den.   

 

Filmen ’Hus i helvete’ är relativt ny, från år 2001. Varför har jag valt filmen ’Hus i helve-

te’ och inte någon annan film som varit aktuell? En kvinna står bakom både manus och 

regi i ’Hus i helvete’. Hon heter Susan Taslimi och är född, uppvuxen och utbildad i Iran. 

I linje med att ge röst och utrymme för tjejer så är filmen ’Hus i helvete’ ett bra val. Fil-

men handlar om en invandrarfamilj med far, mor, två vuxna döttrar, en yngre son och 

farmor. De bor i en stad, i ett av förortens höghus. De är egna företagare, men inte offici-

ellt. Cateringfirman driver pappan i familjens kök och mamman har sin syateljé i ett 

mindre rum i lägenheten. Den ena av döttrarna ska gifta sig, den andra dottern har åter-

vänt hem från Amerika. Den unge sonen går i skola. Farmor finns med i allt som sker, 

vare sig de andra vill det eller inte. Familjen lever ett ingalunda lugnt liv. Man behöver 

bara glänta på dörren till familjens inre rum och hemligheter för att förstå att den tillsynes 

patriarkala ordningen rymmer hur mycket oordning, kaos och förvirring som helst. Hur 

hemligt är allt det som verkar vara hemligt?   

 

I  ’Tigerns avklippta morrhår’ skriver Carina Tigervall (2003) att  om samhället med alla 

sina orättvisor ska kunna förändras, måste man också förändra bilderna och berättelserna 

om detta samhälle. Tigervall använder filmer i sin studie och det är representationer av 

kön och etnicitet som står i fokus. Hon har valt att studera bilder och berättelser av Vi och 

de Andra i några långfilmer. Enligt Tigervall finns det bland teoretikerna olika syn på 

filmens roll i samhället. Filmen reproducerar rådande värden, påstår vissa teoretiker. Fil-

men kan fungera som medvetandegörande kraft, påstår andra. Jag vill vara optimistisk i 

Tigervalls mening och hoppas på en film som skapar förståelse. Min avsikt är inte att 

undersöka om ’Hus i helvete’ fungerar på det ena eller andra sättet, men jag vill veta vad 

tjejerna som ser filmen säger om de problem filmen gestaltar.  
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I likhet med Tigervall tycker även jag att film är en av de mest magiska berättelseformer-

na. Tilläggas bör att det var ett snabbt positivt svar när jag frågade om man kunde tänka 

sig att se en film tillsammans med mig.    

 

Hur hittar jag rätt informanter? Jag har mött relativt många invandrartjejer under årens 

lopp. Vissa har jag frågat själv, andra har jag kommit i kontakt med genom en liten snö-

bollseffekt. Jag har frågat någon som har tipsat mig om någon annan som jag har frågat. 

Det innebär att mitt urval av informanter är varken slumpmässigt eller representativt i 

statistisk mening. Jag har strävat efter variation beträffande land och religion. Det finns 

givetvis fler aspekter som kan ha betydelse vid val av informanter, men som inte är aktu-

ella i det här arbetet. Jag tänker närmast på olika sociala miljöer och den ofta beaktade 

aspekten, nämligen föräldrarnas socioekonomiska ställning, utbildningsbakgrund och 

andra resurser. Det är svårt att i förväg säga hur många informanter som behövs, ett be-

stämt antal eller tills man känner sig ”mättad”. Jag har frågat sex tjejer och de har ställt 

upp. De bor på olika orter. En informant som bor i södra Sverige kommer jag av praktis-

ka skäl att ha kontakt med genom e-post. Mina informanter är i gymnasieåldern. En del 

av dem började studera på gymnasiet när de var äldre än sexton år. Eleverna har fullt upp 

med prov och uppgifter. Förutom skolan, har de annat att göra också. De planerar och 

kollar i almanackan när de har tid. Det är ganska vanligt att unga människor vill jobba 

och tjäna lite pengar, efter skolan. Jag får vara beredd på att vara flexibel och hoppas på 

att de har luckor över för samtalet.  

 

Det är två viktiga principer som utgör ledstjärnan i etiska frågor och hänsynstaganden. 

Den ena principen förutsätter att man erhåller informerat samtycke från de deltagande 

intervjupersonerna. Den andra principen handlar om konfidentialitet, att man inte avslöjar 

informanternas identitet. Jag har berättat om min undersökning och vad jag ska använda 

intervjuerna till, samt lämnat löfte om att inte avslöja informanternas identitet. För vissa 

av mina informanter har det varit mycket angeläget att jag inte skriver från vilka länder 

de kommer. Däremot att de kommer dels från Mellanöstern och dels från före detta Sov-

jetunionen. De har vuxit upp i antingen medelstora eller storstäder med svenska mått 

mätt.  

 

Jag är medveten om att jag utgår och konstruerar utifrån mina erfarenheter och min miljö, 

och att jag lätt kan fångas in i ett tänkande där jag tillskriver mina informanter egenskaper 
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som baserar sig på allmänna antaganden om hur det är att vara tjej och invandrare. Vad är 

mina ramar och begrepp? Jag försöker undvika tanken att de ska lära av oss eller att för-

stå oss själva som normala och de som avvikande. Vilken position ger jag invandrartje-

jer?  Det är viktigt att vara medveten om att det i samtalsrelationen finns en maktrelation 

där jag är intervjuaren, äldre, har språket och representerar majoritetssamhället. 

 

Analysen av studiens empiriska material kommer igång sedan de inspelade intervjuerna 

transkriberats och materialet har lästs igenom flera gånger. Vid behov finns det möjlighet 

att gå tillbaka till en intervju och lyssna igenom den igen. Vad säger tjejerna? Vad är in-

nebörden av det sagda? 

 

1.4 Studiens innehåll och struktur 

Det finns olika syn på vilka begrepp eller ord man bör använda när man pratar om perso-

ner som tidigare haft ett annat hemland än Sverige. Oftast är det skillnad på begrepp som 

används i akademiska texter och debatter och begrepp som vanligt folk använder. Från 

utlänning till invandrare, till något annat. Nog känns ordet ’invandrare’ bättre än ordet 

’utlänning’. Hur länge är man invandrare och när blir man ”svensk”? Vad är det att vara 

”svensk”? Stigmatisering är ett problem. Det är missvisande att invandrare ofta på ett 

orättvist sätt skildras och sammankopplas med problem. Skolsvårigheter behöver inte 

självklart bero på att eleven inte är ”svensk”.  Ålund (1991) hävdar att invandrarforskning 

och offentliga utredningar fokuserar på etniska gränsdragningar, kulturella skillnader, 

konflikter och problem. 

 

Migrationsverket och Integrationsverket arbetar för det mesta för och med dem som söker 

asyl och skydd. Det är vanligt att frivilliga organisationer som Röda korset och Rädda 

Barnen samarbetar med Migrationsverket för de asylsökandes bästa. En uppmärksam 

läsare ser då och då annonser i lokaltidningar där Migrationsverket söker kontaktfamiljer 

för asylsökande i kommunen. Integrationsverket arbetar med att skapa förutsättningar för 

integration i Sverige. Integrationsverket arbetar även gentemot infödda svenskar. Vi har 

en integrationsminister och integrationspolitiken strävar mot bl.a. tolerans och samhälls-

gemenskap. Kan samhällsgemenskap översättas och möjliggöras med språk, utbildning 

och arbete? Vad är ”svenskt”? Vad är mångfaldigt? Det är ofta man möts av en kritisk 

fråga: Är mångkultur bara en invandrarfråga? Behöver inte svenskar bry sig om det? Det 

kan tyckas vara enklare att peka på något som är svenskt, eller hur är det t.ex. med Vol-
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von? Det borde vara lätt att peka på något som är mångfaldigt. Ordspråket ”Ta seden dit 

man kommer!” innebär enligt min uppfattning  en viss maktposition och har ett budskap 

om en ensidig anpassning. Uppsatsen är inspirerad av den franske sociologen Pierre 

Bourdieus teori om tillhörighet och uteslutning och den tyske sociologen Norbert Elias’ 

teori om ”de etablerade och ”de utomstående”,  känslan av vi och de.  

 

Många forskare frågar vad identitet är. Är det något bestående eller föränderligt? Det 

pratas idag om identitetsarbete och om identitet som process. Det finns tankar om männi-

skan som aktivt konstruerar och bearbetar sin identitet efter olika livssammanhang och 

åldrar. Jag har egna erfarenheter av definitioner som andra gjort och fortfarande gör av 

mig. Att mina döttrar i vissa sammanhang kategoriserades som andra generationens in-

vandrare förstod jag inte syftet med. Varken jag eller de hade någonting emot det, men 

varför? Myndigheterna kanske vill veta hur många som eventuellt hade olika hemspråk. 

Jag försöker komma på om och när jag tänker på finska eller på svenska, när hejar jag på 

finska lag eller när håller jag på svenska lag. Vad är finskt och vad är svenskt? Vad har 

jag för förhållningssätt till mitt gamla hemland Finland? Hur känns det när tanken för en 

kort stund stannar upp, då jag hör mig själv bryta på finska. Jag känner igen mig i Theo-

dor Kallifatides dikt ’Mitt språk och jag’, när det finns en tyst stund mellan mig och or-

den.  

 

Måste man vara antingen eller? Får man vara både och frågar många idag, jag bland 

andra. Jag har funnit mig till rätta på arbetet, fritiden och i hemmet. Jag kan påverka och 

vara delaktig och har bott i Sverige i ett kvarts sekel, i ett land som inte skiljer sig så 

mycket från Finland. Jag har kommit hit som vuxen och frivilligt, av andra orsaker än 

tjejer och kvinnor som flytt levnadsvillkor och vardag som inneburit förtryck och förföl-

jelse. Ett viktigt utgångsläge är att försöka undvika att generalisera, men däremot att ny-

ansera. Oavsett om man är en svensk tjej eller en invandrartjej, så är man olika inom och 

mellan, med olika erfarenheter och bakgrund. Andersson (2003) påpekar att unga kvin-

nor, i synnerhet de med invandrarbakgrund diskursivt har formats till en enhetlig katego-

ri. 
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2. Bakgrund  
2.1 Invandrare och svenskar  

Vad är en invandrare? Begreppet invandrare är ett mångtydigt begrepp och vissa påstår 

att begreppet används på ett sätt som får verkligheten att se enklare ut än den faktiskt är. 

Individerna delas in i till synes homogena grupper. Invandrare är inte lika, inte svenskar 

heller. Utrikes födda personer är ett ytterligare begrepp. Vilka kategoriserar man som 

invandrare? Vilka ser man som tillhörande svenska samhället? Är man invandrare om 

man är född i Sverige? Är man invandrare om mamman kommer från Finland, pappan 

från Sverige och man själv är född i Sverige? Hur länge är man invandrare och när blir 

man svensk? Är det efter fem år då man får söka medborgarskap? Parszyk (1999) redogör 

för forskning om hur spanskamerikanska ungdomar i Sverige uppfattar att de inte blir 

sedda som svenskar. Inte ens ett svenskt medborgarskap är tillräckligt. Andersson (2003) 

beskriver invandrade grupper av människor som bott i Sverige i flera generationer och 

som har svenskt medborgarskap. Om de råkar bo i en stadsdel och ett bostadsområde som 

tillkom under miljonprogrammet, åren 1965-1974, räknas de som svenska medborgare, 

men kommer att i många sammanhang räknas till den oidentifierade grupp invandrare 

som befolkar ”invandrarförorterna”. Begreppet invandrare kan även innebära att man 

kategoriserar människor på etniska grunder. Alla som inte är etniskt svenska är invandra-

re.  

 

Med invandrartjejer som är födda i Sverige menar jag tjejer som är födda i Sverige med 

två utrikes födda föräldrar. Hur man upplever sig själv behöver inte stämma med det man 

blir kallad för. Oavsett om vi är födda i Sverige eller inte, är det viktigt att komma ihåg 

att vi är olika personligheter med olika egenskaper och intressen. Definitionen av oss 

människor har alltid två sidor. Vi definierar oss själva och vi blir definierade av andra.  

 

Nyanlända invandrare kallar jag de som nyligen fått permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Asylsökande bildar en egen grupp och betraktas som invandrare efter att ha fått tillståndet 

att stanna i Sverige (Regeringens proposition, ”Sverige, framtiden och mångfalden” 

1997/98:16).  

 

Det pågår en begreppsdiskussion. Officiella Sverige (Regeringens skrivelse 2001/02:129. 

Integrationspolitik för 2000 talet.) strävar efter att ordet invandrare bör beteckna personer 
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som nyligen flyttat till Sverige. Alternativt föreslås personer med utländsk bakgrund (de 

är utrikes födda och har bott i Sverige en längre tid). Personer med utländsk bakgrund 

kan vara unga, och skulle enligt samma princip i dagligt tal kallas för ungdomar med ut-

ländsk bakgrund (ungdomar med en eller båda föräldrar födda utomlands).  

 

Mina informanter är unga tjejer och det kan vara intressant att veta att redan om femton 

år kommer var fjärde ung person vara invandrare eller ha minst en förälder som har in-

vandrat (Regeringens proposition, 1997/98:16).  

 

Här kommer för enkelhetens skull begreppen invandrartjejer och svenska tjejer att använ-

das för att kunna hålla isär vem som tycker och säger vad. Jag skulle kunna skriva om 

svenska tjejer med utländsk bakgrund och om svenska tjejer, men det skulle kunna skapa 

förvirring. I övrigt vill jag att tjejerna får ge en egen definition av sig själva och jag vill 

veta hur de tänker och känner om tillhörighet, identitet, vad de är och vill vara.  

 

2.2 Migrationsverket och Integrationsverket 

Tidigare invandring under åren 1945-1970 handlade om arbetskraftsinvandring. Från år 

1972 upphörde arbetskraftsinvandringen i stort och idag handlar invandringen istället om 

flyktinginvandring och anhöriginvandring. Flyktingar skiljer sig från andra invandrare 

genom att de inte har möjlighet att fritt återvända till sina hemländer.  

 

De första mötena med Sverige och svenskar för asylsökande sker genom det statliga Mi-

grationsverket och dess handläggare. Migrationsverket ansvarar bland annat för asylsö-

kandes ansökan till uppehållstillstånd. Verkets handläggare utreder vilka skäl en sökande 

har för att få stanna i Sverige. Verket står för organiserad verksamhet för asylsökande i 

olika åldrar. Ungdomar i åldern 16-18 år har rätt till gymnasieutbildning. Integrationsver-

ket startade den första juni 1998. Integrationsverket har det övergripande ansvaret för att 

nyanlända invandrare, de som nyligen fått permanent uppehållstillstånd (PUT), får stöd 

för sin integrering, tas emot och introduceras i någon kommun. Regeringens proposition 

”Sverige, framtiden och mångfalden” (1997/98:16), ser på integrationen som en process, 

där människor ömsesidigt delar med sig av sin kompetens och livserfarenhet. ”Målen för 

integrationspolitiken skall vara lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk 

eller kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap som utvecklas med samhällets mångfald 

som grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tole-
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rans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för” (sid. 1).  

En viktig uppgift är att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism. Etniska relationer står i centrum. Uppgiften är att befrämja integrationen mellan 

invandrare och svenskar. Ömsesidighet innebär att integrationen angår alla, både invand-

rare och svenskar. I Integrationsverkets uppgift ingår att synliggöra exkluderande struktu-

rer i samhället. Hur det går med integrationen utreds för närvarande. Det handlar om 

makt och inflytande. En statlig forskningsutredning pågår sedan september 2000 under 

namnet den Integrationspolitiska maktutredningen. Ett slutbetänkande skall levereras 

december 2004.  

 
2.3 Segregering och integrering  

Ordet integrering kommer från latinets integer, som betyder hel, orörd. Att integrera be-

tyder således att göra hel. Motsatsen skulle vara segregera som kommer från latinets se-

gregare och betyder att avskilja. Så här långt är det inte så komplicerat. Begreppen inte-

grering och segregering används i många olika sammanhang, som boende, arbetsliv och 

skola, ibland på ett missvisande sätt menar Stigendal (1999). En vanlig missuppfattning 

är att använda segregation för att beskriva fattigdom, elände och social misär. Segrega-

tion uppstår när motsatta sociala förhållanden råder i geografiskt åtskilda områden. Sti-

gendal förklarar att en stad kan sägas vara segregerad, när socialt avgränsade grupper 

lever sina liv i geografiskt avgränsade område. Han beskriver hur segregationsforskning-

en med utgångspunkt i etniska skillnader växte fram i Chicago efter första världskriget. 

Bakom forskningen stod några sociologer som bildade Chicagoskolan. De studerade vad 

som hände med invandrare som kom till Chicago och hur staden utvecklades. I Chica-

goskolan stod etniska skillnader i centrum (Stigendal 1999). Även Bunar (2001) som har 

studerat etnisk och social boendesegregation tar upp Chicagoskolans teorier om segre-

gering och utveckling av nya teorier om det sociala och fysiska rummets uppdelning. 

Stigendal menar att i Sverige förekom inte segregation tidigare som ett fenomen, bortsett 

i en liten skala. I och med industrisamhället, uppkom sociala skillnader med bostadsbrist 

och förslumning av innerstäderna. Segregationsforskningen uppmärksammade det socio-

ekonomiska och den snabba urbaniseringen i det nya industrisamhället. Bunar framhåller 

att eftersom Sverige tidigare var etniskt homogent, kunde begreppet segregation empi-

riskt operationaliseras enbart som socioekonomisk kategori i förhållande till arbete, bo-

ende och utbildning. Men efter arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och det så kal-
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lade miljonprogrammet för bostadsbyggandet förekommer det en etnisk boendesegrega-

tion i Sverige. Som exempel på etnisk och ekonomisk segregering pekar Bunar på Stock-

holmsregionen med sina 1,7 miljoner invånare som innefattar områden där man aktivt 

genom bl. a olika projekt strävat främja integration och motverka segregation. Bunar an-

vänder tre centrala begrepp, konfigurationer, figurationer och representationer, när han 

diskuterar segregationen. Begreppet konfigurationer omfattar grundläggande socioeko-

nomiska villkor. Begreppet figurationer handlar om sociala relationer och faktiska makt-

förhållanden som präglar det sociala rummet. Konstruktioner innefattar bilder av det so-

ciala rummet eller representationer. Det finns ett spänningsfält mellan konfigurationer, 

figurationer och representationer och att vara invandrare är att befinna sig i en viss social 

position i detta spänningsfält.   

 

90-talets segregationsforskning är intresserad av etniska skillnader, men även av socio-

ekonomiska och demografiska skillnader som ålder, kön och hälsa. Det är i den allmänna 

debatten, menar Stigendal (1999), som begreppet segregering ofta används felaktigt. Det 

finns mycket sociologisk forskning om segregering och om olika dimensioner och typer 

av segregation. Bunar (2001) nämner tre aspekter, etnisk, socioekonomisk och demogra-

fisk, som brukar anges i merparten av sociologiska och kulturdemografiska studier.   

 

Bunar (2001) framhåller att den förekommande integrationsdiskursen i Sverige har med 

etniska relationer att göra. Vad har invandrarna för möjlighet att aktivt delta i samhällsli-

vet på jämlika villkor? Med stöd av bl. a. David Lockwoods teorier från mitten av 60-

talet, beskriver Bunar social integration och systemintegration. Social integration avser 

kommunikation och umgängesmönster, liksom deltagande i politik. Systemintegration 

innebär att institutioner och strukturer i ett samhälle är kongruenta och  ”drar åt samma 

håll”. Som exempel på institutioner nämner Bunar utbildningsväsende, arbete och bo-

stadsmarknad. Bunars tolkning av Lockwood innebär att när man förklarar sociala för-

ändringar kan problem med systemintegration (intressekonflikter mellan olika grupper 

och samhällsförändringar) inte förbises. Det finns ett samspel mellan normer och makt 

som alltid är närvarande i varje institutionell kontext. Det är viktigt att inte förbise vilken 

roll makten har i institutioner, inte heller vilken roll makten har i att skapa och kontrollera 

konflikter och normer. 
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Filosofiprofessorn Kymlica (1998) beskriver integrationen som en process som kommer 

till uttryck i ömsesidighet, där normalsamhället anpassar sig till invandrarna och invand-

rarna anpassar sig till normalsamhället. Avgörande förutsättningar för möjlig integration 

ligger under samhällets ansvar. Fördomar och diskriminering måste bekämpas genom 

samhällets lagar. Det har betydelse hur invandrarna framställs i skolböcker, officiella 

dokument och massmedia (Kymlicka, 1998). 

 

Olika forskare lägger olika innehåll i begreppet integration. Enligt Jose Alberto Diaz 

(Osman, 1999) handlar begreppet integration om sociala samspel och sociala relationer 

och materiella resurser i det nya landet. När intresset fokuseras på sociala kontakter, till-

gång till vänskaps- och nätverksrelationer med de infödda, handlar det om en social in-

tegration. Den sociala integrationen är en viktig förutsättning för annat deltagande i det 

nya samhället. Integration är en process genom vilken invandraren blir en fungerande del 

i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning av eftersträvade resurser äger rum: materiel-

la resurser som arbete och inkomster, sociala resurser som sociala kontakter, rättigheter 

och information (Osman,1999, Eriksson, 2002). 

 

Bunar (2001) nämner Alexandra Ålunds åtskillnad mellan strukturell integration som 

handlar om i vilken utsträckning invandrare har tillgång till sådana sociala nätverk där 

förmedlingen av sociala, politiska och sociala värden äger rum, och kulturell integration 

som handlar om invandrarnas anammande av majoritetssamhällets normer och värdering-

ar, och om majoritetssamhällets förändring till följd av en öppenhet gentemot invandrar-

nas kulturer.  

 

Marcus Johansson (2002) diskuterar invandrares politiska möjligheter, begränsningar och 

inflytande i det svenska samhället. Hans studie riktar sig på maktrelationer mellan svens-

kar och invandrare på lokal nivå och han väljer att studera makt och inflytande i en stad. 

”Det är i staden som majoritetssamhällets makt över minoriteterna tar sig konkreta ut-

tryck” (sid.19). Vad händer i stadspolitiken när staden blir alltmer etniskt heterogen? Vil-

ka möjligheter som finns och vilka hinder som reses gentemot invandrares deltagande i 

stadspolitiken. Med utgångspunkt i en ansats som inte nöjer sig med förklaringar där pro-

blemet med och ansvaret för ickedeltagande och utanförskap hamnar på dem som står 

utanför studerar Johansson svenskar och svenskars sätt att hålla det främmande utanför 

maktpositioner och tolkningsföreträden. 
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2.4 Etnicitet och kultur 

Gränserna mellan vad som är etniskt å ena sidan och kulturellt å den andra är inte alltid 

klara eller givna (Regeringens proposition, 1997/98:16). Vad betyder etniska gränser och 

etnisk tillhörighet? Mångetnicitet kan innebära etniskt blandade gemenskaper. Etnicitet 

görs, konstrueras och reproduceras som skillnad framhåller Andersson (2003). Ålund 

(1997) påminner oss om hur ungdomar i mångetniska samhällen utvecklat en gränsöver-

skridande och transkulturell livsstil. ”Samtidigt är det viktigt att komma ihåg i tider av 

konstruerade och tvångsmässiga etniska åtskillnader att också det svenska samhället hål-

ler på att indelas efter etniska linjer.”  Ålund problematiserar olika förklaringsmodeller 

som sammankopplar etnicitet och kultur. Vilka frågor och problem är av etniskt slag? 

Ålund kritiserar orsaksförklaringar till problem som hänvisar till invandrarskapet. Hon 

använder begreppet kulturalisering när frågor och problem som sociala orättvisor och 

ojämlikhet ensidigt och trångsynt förklaras med etniska och kulturella faktorer. Det är 

den annorlunda kulturen som anses vara orsaken. Strukturella missförhållanden, social 

ojämlikhet och orättvisor förstås och bortförklaras ofta i termer av kulturella olikheter, 

menar Ålund. Det kulturella förbinds med etnicitet och ras. Kulturell skam över sitt ur-

sprung, modersmål och utseende kan många känna då ett brott begånget av personer föd-

da och uppvuxna i Sverige förvandlas till ett etniskt - kulturellt problem: Brottet kultura-

liseras (Ålund 1997).  

 

Kultur betraktas ofta som något givet, statiskt och homogent. Men kulturen är något som 

konstrueras i nuet och är beroende av sammanhanget. Eriksson (2002) påpekar att flera 

forskare menar att man bör se på kultur och etnicitet ur ett konstruktionistiskt perspektiv. 

”Mångfalden blir till, konstrueras, i interaktionen med omgivningen, vilket medför att 

olika företeelser i det svenska samhället har betydelse för hur mångfalden kommer att 

gestalta sig. Kulturen samverkar med det sociala och strukturella och skapar här och nu 

en ny mångfald” (Eriksson 2002). Vårt svenska kulturarv, det vi kallar svenskt, har på-

verkats och kommer att påverkas och omskapas av andra länders kulturer.  

 

2.5 Etnocentrism  

Giddens (1998) menar att etnocentrism innebär misstänksamhet mot främlingar och att 

man utgår från sin egen kultur när man uppfattar och värderar andra kulturer. Man bedö-

mer en kultur genom att jämföra den med sin egen. Giddens hävdar att praktiskt taget alla 

kulturer har varit mer eller mindre etnocentriska. Enligt Giddens är en av nyckelteserna i 
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sociologin att seder och uppfattningar inte kan studeras frikopplade från de kulturer de är 

del av. En kultur måste studeras i termer av sina egna innebörder och värderingar. Billy 

Ehn & Orvar Löfgren (1982) tar upp etnocentriska utgångspunkter i ljuset av problem 

som uppstår när vi använder våra egna tolkningsramar och begrepp i försök att jämföra 

en tid med en annan och när vi vill ta reda på var vi själva står. Enligt Ålund (1997) tycks 

etnocentrismen öka i Sverige. Etnocentrismen kan visa sig i olika former, tex. ”för-

svenskningen av Sverige”.  Samtidigt pågående processer och faktorer som arbetslöshet, 

sociala missförhållanden, snabba förändringar, identitetsmässiga osäkerheter samverkar 

och förstärker varandra. Det pågående brobyggandet mellan människor och kulturer för-

svagas. Etnocentrismen kan verka som en grogrund för främlingsfientliga rörelser. ”Vi 

har fått ett samhälle som är etniskt delat i såväl social som kulturell mening” (Ålund, 

1997, sid. 9). 

 

2.6  Mångkulturell mångfald  

Liksom begreppet invandrare är begreppet mångkulturell mångtydigt och låter sig inte 

förklaras på ett enkelt sätt. ”Den mångkulturella utmaningen har kommit för att stanna” 

(Kymlicka 1998). Han skriver att de flesta länder idag är kulturellt varierade och att det 

inte är i många länder invånarna delar samma språk eller tillhör samma etno-nationella 

grupp. Kymlickas begrepp kultur (och ”mångkulturell”) syftar till den mångkulturalism 

som uppstår ur nationella och etniska skillnader. Enligt Kymlickas diskussion skulle Sve-

rige vara ett polyetniskt land, ett land med flera olika etniska grupper, med kulturell och 

etnisk mångfald. Kymlicka förklarar att en stat är mångkulturell om dess medlemmar 

antingen tillhör olika nationer (en mångnationell stat) eller har utvandrat från olika natio-

ner (en polyetnisk stat) och om detta faktum är en viktig aspekt av den personliga identi-

teten och det politiska livet (Kymlicka 1998).  

 

Mångkulturalism innebär inte rättfärdigandet eller tillåtandet av förkastliga och förtryck-

ande traditionella seder som omskärelse och tvångsäktenskap. Kymlicka framhåller att 

mycket få av de vanligaste invandrarorganisationerna i de västerländska demokratierna 

har eftersträvat en politik med införandet av rätten till inre restriktioner inom en etnisk 

grupp. Med inre restriktioner menar man en grupps anspråk på sina medlemmar. Det kan 

handla om anspråk som hotar och begränsar medlemmarnas grundläggande mänskliga 

rättigheter och frihet (Kymlicka 1998). 
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Jag tolkar Kymlicas mångkulturalism som att den innebär ömsesidighet och tolerans så 

länge grundläggande mänskliga rättigheter inte blir kränkta och att individen skyddas från 

övergrepp. Det finns exempel på hur uppmaningen ”ta seden dit man kommer” kan vara 

verksam. Trots att människor har blivit mer rörliga och invånarna i ett samhälle eller en 

by består av ”nya och gamla” kan det hända att nyinflyttade upplever utanförskap i en 

trång byagemenskap. Det kan bli Vi och De. Inträdet i gemenskapen handlar om viljan 

till ömsesidighet, att involvera sig och att bli involverad. Eriksson (2002) framhåller att 

för att kunna känna tillhörighet till en gemenskap, måste man på något sätt ha bidragit till 

den.  

 

Jag skrev tidigare om betydelsen av att uppnå gemenskap. Det finns all anledning att pro-

blematisera och nyansera även begreppet gemenskap. Ett homogent sätt att se på gemen-

skap är att tro att det finns en gemenskap. Parszyk (1999) och Herlitz (1999) påpekar att 

en gemenskap består oftast av ett stort antal kulturella gemenskaper. En kulturell gemen-

skap behöver inte heller betyda att alla individer inom kulturen tycker, tänker och gör på 

exakt samma sätt. Alla svenskar tycker, tänker och gör inte likadant, inte heller alla in-

vandrare. 

 

Genom integrationspolitiken tydliggör det officiella Sverige sin syn på samhällets mång-

fald. Mångfalden syftar till etnisk, kulturell, religiös och språklig mångfald. I officiella 

texter kan man läsa att mångfalden utgör en kraft i utvecklingen av vårt samhälle. Eriks-

son (2002) använder begreppet mångkulturell i Westins (1999) mening att ”… flera et-

niska grupper eller kulturer ryms inom ett givet geografiskt, administrativt och/eller poli-

tiskt avgränsat område.” Eriksson påminner att en mångkulturell grupp kan bestå av både 

svenskfödda och invandrare eller endast av invandrare.  

 

Ålund (1997) lyfter fram behovet av att uppmärksamma och motverka konstruerade åt-

skillnader, gränser och differentiering i samhället, en differentiering med etnicitet som ett 

alltmer framträdande drag. Hon ser det positiva och konstruktiva i ungdomars kreativitet 

och vilja att i mångetniska samhällen utveckla gränsöverskridande och transkulturell livs-

stil. Det är i de svenska storstadsförorterna man kan möta antirasism, krav på jämlikhet, 

och angrepp mot diskriminering. Ungdomarna lyfter fram problem och förmedlar upp-

maning till stolthet, självrespekt och solidaritet genom reggae och hip hop. Ålund efterly-

ser samhällspolitiska ramar för mångetniskt samliv.  
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Bunar & Trondman (2001) skriver följande: ”Bortom de kulturella och biografiska ”olik-

heterna” – mångfalden – finns otvetydigt ”likheterna” –delade samhälleliga strukturella 

villkor. Att bakom mångfalden inte kunna se likheterna  och att i likheterna inte kunna se 

mångfalden är, som vi ser det, också ett slags mänsklig tragik – möjlig att förstå, svår att 

acceptera.” Bunar & Trondman vill bland annat framhålla ett perspektiv med social rätt-

visa, där de vill visa det som förenar ”bakom” alla olikheter. ”Barns och ungdomars 

gemensamt grundläggande behov av värdiga ekonomiska, sociala och existentiella villkor 

oavsett likheten eller olikheten i de levda kulturella former genom vilka de ger uttryck för 

sina liv” (Bunar & Trondman (2001). 

 

I Sverige strävar man efter mångfald i arbetslivet. Arbete är centralt i den svenska integ-

rationspolitiken och Integrationsverket uppmanar arbetsgivare, fackliga organisationer, 

myndigheter och andra viktiga aktörer att anställa invandrare. Det är avgörande för Sve-

riges framtida tillväxt och välfärd att invandrare tar sig in på arbetsmarknaden. Utred-

ningar rapporterar och det är väl känt genom tidningar och tv att det är invandrare som till 

stor del är arbetslösa och har låga inkomster. 

 

Parszyk (1999) visar att det finns dold etnisk diskriminering i skolan. Skolan visar ett 

bristande intresse för minoritetselevers ”hemkulturer” och att minoritetselevers självbild 

påverkas negativt. Parszyk beskriver diskrimineringen som ”dold rasism”. 

 

2.7 Språkets betydelse 

Språket har en social och kommunikativ funktion. Forskning som sett rinkebysvenskan 

som ett konstruktivt utryck för social och kulturell kommunikation har mötts med kyligt 

intresse. Teorier om hur språkinlärning går till är inte intressant i sammanhanget, utan 

vilka problem som kan uppstå på grund av att det nya språket känns och beter sig i mun-

nen som språket i Theodor Kallifatides dikt ’Mitt språk och jag’ där han skriver ” att tala 

har blivit ett hantverk med mycket svett och trötta muskler” (Kallifatides, 2001).  Alla 

svenskar är inte skonade när det gäller språket och förmågan att ge uttryck för sina tankar 

och behov, men det behövs ännu mer förståelse för olika språkliga svårigheter invandrare 

har att övervinna. Problem uppstår när det finns bristande förståelse, välvilja och uthål-

lighet hos infödda, de som kan språket. För invandrare är språket ett medel att klara av 

vardagen. I språket finns nyckeln och länken in i olika sammanhang i samhället. Det nya 

språket används i vardagliga situationer och i formella samtal och utredningar där många 
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livsviktiga frågor avgörs, inte minst med olika myndigheter. Att det finns en ömsesidig-

het och vilja i mötet där människor försöker förmedla sina tankar och avsikter till var-

andra verkar vara viktigt. Att det i samtalet görs gemensamma ansträngningar för att för-

stå varandra och undvika missförstånd handlar om en ömsesidighet.  

 

Språket är mer än grammatiska regler. Att veta och förstå hur språket används i olika 

sociala sammanhang hänger nära ihop med sociala och kulturella normer som gäller i den 

kultur där språket talas. Vi har en kompetens att variera och anpassa språket utifrån situa-

tionen vi befinner oss i. För de som håller på att lära sig ett nytt språk gäller det att kunna 

välja uttryck och kommunicera. Vad anses vara god ton? Räcker det med ett ord eller två, 

eller måste man kunna uttrycka sig i längre fraser, så att den andre inte upplever situatio-

nen ovänlig eller nonchalant. Inger Lindberg påminner oss om att det finns strategier som 

invandrarna har för att göra sig förstådda. Det finns även en andra sida av myntet i strä-

van efter tillgänglighet och begriplighet, dvs. vad den infödde talaren gör (Lindberg, 

1996). En bra svenska eller god språkbehärskning är inte fel i sig, menar etnologen Ann-

nick Sjögren (1996). Däremot framhåller hon att en ensidig och teknisk fokusering på 

språket kan försvåra upptäckandet av sociala, kulturella, ekonomiska och politiska hinder 

för integration. Ju mer det talas om språkets betydelse, desto känsligare för språkliga fel 

blir de som lyssnar. Krav på god språkbehärskning kan verka rimliga, men det finns en 

risk att kraven att tala bra svenska görs till särskiljande mellan Vi och De (Sjögren 1996).  

 

Tvåspråkig blir man inte över en natt. När man väl är två eller varför inte flerspråkig är 

förutsättningarna andra. En tvåspråkig eller flerspråkig person har tillgång till åtminstone 

fler än en samling av koder, regler vad och hur man kan uttrycka sig i olika bestämda 

situationer. Personen har dubbla kompetenser, dubbla normuppsättningar, dubbla lojalite-

ter och kan röra sig mellan olika kulturer och samhälleliga rum. Kommunikationen kan 

även vara verbal och icke verbal, och man vet hur man ska handskas med sina språk. Per-

sonen äger genom de bägge språken en samlad kapacitet av betydande mått (Börestam & 

Huss, 2001).  

 

”Vi” och ”dem”  är ofta förekommande uttryck i sammanhang som har med invandrare 

att göra. Inom forskning och debatter påpekar man att användandet av svenskar och in-

vandrare leder till känslan av vi svenskar och de invandrare, gemenskap och utanförskap, 

vara någon som räknas med eller inte. Den moderna sociologin med bl. a. Bourdieu och 
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Elias erbjuder utifrån sina utgångspunkter teorier om mekanismer bakom olika positioner 

i samhället, om avstånd och fördomar, om perspektivet på sig själv och om tillhörighet 

och orientering i den sociala världen. 

 

2.8 Om Bourdieu  och Elias  

Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) är känd för sina begrepp om habitus 

och fält. Utifrån sin habitus handlar, tänker, värderar och orienterar individen sig i den 

sociala världen. En människans habitus grundlägges genom de vanor hon införlivar i fa-

miljen och i skolan. Sociala strukturer är förkroppsligade i varje enskild individ. Interna-

liserad habitus vägleder individens tänkande och handlande och synliggör sig i nästan allt 

hon företar sig: i språk, kroppshållning, filmsmak, musiksmak, läsvanor, matvanor, 

bordsskick, sätt att hälsa, klädstil, frisyr etc. Habitus kan inte styras med viljan och är mer 

varaktig, inpräntad från barndomen. Habitus ligger till grund för preferenser som männi-

skan har ifråga om klädstil, smak, konst, mode, litteratur, film. Livsstil och smak kan 

signalera tillhörighet, samtidigt uteslutning och att avgränsa sig mot andra.  

 

Med begreppet fält beskriver Bourdieu den sociala värld som människorna lever i. Den 

sociala världen består av olika hierarkiskt ordnade fält i vilka individerna (agenterna) 

innehar olika positioner och inordnar sig i olika avgränsade grupper. Individerna handlar 

utifrån normer och värden som råder inom fältet. På det kulturella fältet strider man t.ex. 

om rätten att få definiera vad som är bra smak, god litteratur och konst etc. Jämfört med 

habitus är fältbegreppet mer dynamiskt. Fältet är aldrig statiskt utan i ständig rörelse. Fäl-

tets sammanhållande kraft är tron på fältets gemensamma värderingar. Ett område kan ses 

som ett fält om det besitter en tillräcklig grad av autonomi. Fältets företrädare kämpar om 

kontrollen över de resurser som kännetecknar fältet. Samtidigt är de beroende av var-

andra. De vet vad som anses vara betydelsefullt för att legitimera en position på fältet. 

Individernas handlande förändrar normer och värden, vilka i sin tur förändrar handlandet. 

Fältet har sina egna regler för inträde. Med hjälp av företrädarnas självbetraktelser och 

framställningar av sig själva kan den som vill få kunskap om vägarna och hur man kan 

skaffa sig tillträde träda in i fältet. När människan agerar på fältet då strävar hon att samla 

på sig det kapital som är mest värdefullt just på det fältet. 

 

Enligt Bourdieu finns det på de olika fälten olika typer av symboliskt kapital som är 

gångbart. Om fältet är autonomt besitter det speciellt, gångbart kapital. En ekonom träder 
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inte in på litterära fältet. Vilken position aktörerna innehar på fältet beror på hur mycket 

av det gångbara kapitalet man har tillgång till. Konstens fält har sitt specifika kapital. Det 

finns olika kapitalformer. Kapital kan vara kulturellt som kultiverat språkbruk, förtrogen-

het med erkända kulturen, finkulturen eller socialt som släktband, vänskapsförbindelser, 

liksom ekonomiskt med materiella tillgångar, kännedom om ekonomins spelregler, makt 

att skaffa position, med ytterligare fler kapital. Det överordnade begreppet symboliskt 

kapital innebär att en tillgång, vilken som helst är verksam som symboliskt kapital i de 

sammanhang där de tillerkänns värde. I näringslivet kan en hög inkomst fungera som 

symboliskt kapital, men inte förtrogenhet med konstnärers eller författarens verk. Kapi-

talinnehavet påverkar habitus som i sin tur påverkar perspektivet på sig själv och samhäl-

let (Johansson & Miegel, 1996, Broady, red. 1998).  

 

Den tyske sociologen Norbert Elias (1897-1990) tillhör de forskare som är intresserade 

av vardagslivet som en del av vår verklighet. Vi har våra normer, regler, vanor och seder 

som vi betraktar som ganska givna att lever efter. Elias har studerat hur dessa normer, 

regler, vanor och seder har utvecklats över långa historiska tidsperioder. Förutom prosa, 

dikter och målningar studerade han ”rådgivande böcker” ända från 1500-talet, om upp-

trädande och uppfostran. Talesättet  ”Den gyllene regelboken om uppträdandet och upp-

fostran”  känner kanske många igen även idag. Elias har utvecklat en teori om civilisa-

tionsprocessen, Über den Prozess der Zivilisation  (1939).    

 

Elias sociologi har under senare år börjat uppmärksammas i kultursociologiska kretsar. 

Han visar att de kulturella normerna ständigt utvecklas och samhällen förändras. Han 

kritiserar starkt statiskt tänkande och anser att varje samhälles normala tillstånd är förän-

derligt. ”Alla nuvarande samhällen är sprungna ur tidigare samhällen och de pekar mot en 

mängd möjliga framtider.”  

 

Elias utvecklar en teori om  ”de etablerade och ”de utomstående” i boken The Established 

and  the Outsiders, som han skrev tillsammans med sin elev John L. Scotson 1965. Bo-

ken finns nu översatt på svenska och heter Etabledare och outsiders. I denna  sociologis-

ka studie av grannskapsproblem analyserar Elias och Scotson relationerna i och mellan 

tre skilda grannskap med olika status i staden Leicester i England. Det utvecklas en vi-

känsla bland medlemmarna (de etablerade) i området med hög status. De från områden 

med lägre status (de utomstående) betraktas av de etablerade som råbarkade, ovårdade, 
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ociviliserade. Sig själv betraktar de etablerade som mer civiliserade (Johansson & Mie-

gel, 1996). Elias syn på avstånd och fördomar beskrivs i följande citat: 

 

En tillströmning av utomstående utgör alltid ett hot mot den etablerade befolkningens 

levnadssätt, hur oansenlig den objektiva skillnaden mellan nykomlingarna och de gamla 

invånarna än är. Spänningar som uppstår ur nödvändigheten att bereda nykomlingarna 

plats och ur de utomståendes behov av att skaffa sig utrymme, får båda sidorna att över-

driva skillnaden. Obetydliga drag, som under andra omständigheter kunde ha passerat 

obemärkta, uppmärksammas nu och framställs som hinder för ett samliv. De bemöts 

med avsky och används som bevis för att det är nödvändigt att hålla ett strikt avstånd 

och otänkbart att beblanda sig med varandra. Fruktan och fientliga känslor når på båda 

sidor kokpunkten, men de etablerade har på det hela taget större möjlighet att handla ef-

ter sina fördomar. Den kan också åberopa den rätt till området som de har förvärvat re-

dan genom sitt boendes långvarighet (Bauman, 1990, sid. 63). 

 

Både nykomlingar och de etablerade konstruerar och överdriver skillnader. Skillnader 

används som förklaring och förevändning till avståndstagande och egna fördelar. Avstånd 

skapar och vidmakthåller okunskap och fördomar både hos de nya och de etablerade. 

Men de etablerade är i överläge. Ålund (1997) beskriver invandrarungdomar som är i 

underläge, men som använder sin kraft till att minska spänningar och avstånd, ta plats och 

skapa någonting nytt.  

 

Jag utgår ifrån att det finns gemensamma intressen och behov som bygger på erkännande, 

nyfikenhet och öppenhet människor emellan. Min utgångspunkt är även att det finns 

mycket av glädjeämnen, av lärorikt och spännande, i möten mellan invandrare och svens-

kar. Jag är medveten om att människors livsvärld ser olika ut, att vi lever under olika vill-

kor. Jag ser att det finns värden och företeelser som kan upplevas främmande, utmanande 

och problematiska. Jag vill förstå och lära mig mer om det som främjar möten med män-

niskor. Hur upplever tjejerna sitt nya samhälle? Vad har de för föreställningar, upplevel-

ser, förhoppningar och frågor om livet i Sverige? Vilka kunskaper och erfarenheter vill de 

förmedla?  

 

Vad är mina ramar och begrepp? Jag är medveten om att jag utgår och konstruerar utifrån 

mina erfarenheter och min miljö. Jag är även medveten hur lätt gjort det är att tillskriva 

sina informanter egenskaper som baserar sig på allmänna antaganden om hur det är att 
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vara tjej och invandrare. Men ungdomar är olika. Andersson (2003) förklarar att ungdom 

i likhet med kön och etnicitet är en historiskt och socialt kontextberoende kategori. Jag 

försöker undvika tanken att de ska lära av oss eller att förstå oss själva som normala och 

de som avvikande.  

 

Jag har i uppsatsarbetet fått mest vägledning av forskare som i sina texter visar på konse-

kvenser och problem som skapas av konstruerade gränser och skillnader mellan männi-

skor. I litteraturen har jag mött begrepp som segregering, avstånd, stigma, skillnad, mång-

fald, integrering, makt, etnicitet, kön, klass, identitet, lärande osv. och de orden har jag 

mer eller mindre haft i tankarna när jag har mött tjejerna. 

 

Intervjuerna i samtalsform har inneburit en viss öppenhet, men jag har varit förberedd 

med några frågeställningar eller samtalsämnen som formulerats under uppsatsarbetets 

gång. Frågeställningarna handlar om hur tjejer ser på sig själva och hur det är att vara ung 

tjej i Sverige. Det handlar om tillhörighet, behov, olika sätt att leva och om möten. Det 

handlar om skola, fritid och umgänge. Vad finns det för någonting som kan vara gemen-

samt med svenska tjejer? Har de svenska tjejkompisar? Hur är det med den sociala integ-

rationen? Det handlar om nuet, framtiden, om möjligheter, drömmar och förhoppningar.  

 

3. Intryck 
Mitt urval av informanter är varken slumpmässigt eller representativt i statistisk mening. 

Det är tillfälligheter i form av tid, plats som har styrt vilka som blivit tillfrågade. Jag har 

frågat sex tjejer och de har samtliga ställt upp. Anledningen till varför jag föredrar att 

använda rubriken Intryck då jag redovisar innehållet i samtalen, är bland annat antalet 

informanter. Jag tänkte att det skulle vara en fördel om tjejerna kom från olika länder och 

hade olika religion. Med facit i hand kan jag konstatera att min önskan beträffande varia-

tion av länder uppfylldes, men att det däremot inte blev någon större variation vad avser 

religion. Jag har lämnat löfte om att behandla samtalen konfidentiellt och inte avslöja 

tjejernas identitet, inte ens från vilka länder de kommer. Däremot kan jag berätta att de 

kommer dels från Mellanöstern och dels från före detta Sovjetunionen. De har vuxit upp i 

medelstora eller storstäder med svenska mått mätt. Merparten av deras grundutbildning 

har de fått i det gamla hemlandet. Familjebilden ser olika ut här. De bor och lever med 

båda föräldrar eller endast mamman eller pappan. Med ett syskon eller fler. En del med 
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nära släktingar och andra med inga släktingar alls. Deras genomsnittliga tid i Sverige är 

ca. fem år. Mina informanter är i gymnasieåldern.  

 

Jag är medveten om att föräldrarnas socioekonomiska ställning, utbildningsbakgrund, 

sociala miljöer, landsbygds- eller stadsbakgrund, andra resurser och förutsättningar har 

betydelse för hur barnen klarar sig och hur framtiden gestaltar sig. I den här uppsatsen har 

sådana bakgrundsfaktorer inte varit aktuella vid urvalet. Under samtalen har det fram-

kommit att ett par av tjejernas familjer har haft det bättre ställt där, genom föräldrarnas 

position och sociala kapital i form av t.ex. inflytelserika släktingar. Av föräldrarna är det 

ett föräldrapar som har en tillsvidare anställning här. En av mammorna arbetar på tillfäl-

liga vikariat. De övriga föräldrarna läser svenska eller är hemma. 

 

Mina intryck handlar om hur tjejerna erfar, tolkar och formulerar sig själva och sin om-

givning. Det är en summering av de sex tjejernas föreställningar, upplevelser, förhopp-

ningar och frågor om livet i Sverige som beskrivs. Jag har studerat Alan Brymans (1997) 

och Steinar Kvales (1997) synpunkter och resonemang kring generalisering och kvantita-

tiv och kvalitativ forskning. Jag menar att materialet inte är representativt och mina in-

tryck inte kan generaliseras till andra, men inte ringaktas heller. Det är viktigt att framhål-

la att det som tjejerna säger i samtalen gäller dem. Hur mycket de olika tjejerna kommit 

till tals i summeringen har jag inte värderat. Jag förstår att människor är olika när det 

gäller sättet att kommunicera och muntligt uttrycka sig. Hur som helst kan jag konstatera 

att det inte blev tid över vid någon av de sex intervjutillfällen. Samtalen bygger på förstå-

elsen av samtalets natur. Intervjuer utan frågeformulär liknande samtal bjuder till att följa 

nya frågor och trådar som uppstår. Det är intervjuarens ansvar att oavsett hur intressant 

eller spännande som verkar finnas ”bakom hörnet” leda samtalet och hålla det inom äm-

net. Faktum att tjejerna med sina två världar har andra referensramar och ett annat ut-

gångsläge än vad jag har, visade sig, då det uppstod behov av förklaringar och förtyd-

liganden. I stort var dock behovet av förtydliganden ömsesidigt. Som jag skrev tidigare 

med ömsesidighet och hänsynstagande är mycket vunnet. Jag var förberedd med några 

frågeställningar som fungerade tillfredställande. I skrivandets stund kan jag fråga mig hur 

det kommer sig att jag missat just den eller den frågan? Vad jag inte räknat med var hur 

mycket tjejerna ”behövde” sin historia, när de berättade och beskrev sin nutid och fram-

tid.  
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De många citaten i texten har ett syfte och en ambition att låta läsaren själv ”höra” vad 

tjejerna berättar och har därmed sitt eget speciella värde. Jag strävar efter att de får tala 

till oss direkt. Det är endast i några enstaka citat jag har behövt rätta språket för förståel-

sens skull. Då jag gjort det har jag ej ändrat innehållet. En sammanfattning av mina in-

tryck av vad tjejerna vill berätta ordnas i följande fem temaområden: kunskap och utbild-

ning, fritid och vänner, ung tjej, samhälle, det nya landet Sverige. Innehållet i dessa om-

råden presenteras under fjorton stycken rubriker med ambitionen att spegla teman. Sam-

talet i parintervjun efter videofilmen ’Hus i helvete’ skrivs det sist om som appendix och 

under egen rubrik. Samtalet utgör en sammanblandning av tjejernas egna upplevelser av 

livet här och där och reflektioner och tolkningar av filmen och de problem filmen gestal-

tar.  

 

Tjejerna berättar om sina upplevelser av skolan och vilken oerhörd betydelse utbildning 

har för dem. Skolan där är på ett sätt och skolan här på ett annat. Det finns olika vägar till 

kunskap och vad kunskap är har många sidor. De har annorlunda erfarenheter av uppfost-

ran och relationen mellan elever och lärare och andra vuxna. Det nya landet med sina 

föreningar erbjuder möjligheter och vägar ut till nya vänner och samhällsengagemang, 

men även till det egna folket, språket och kulturen. I ett klassamhälle är livsvillkoren inte 

rättvisa. En stor social krets med rätta kontakter kan avgöra mycket där. Tjejerna har iakt-

tagit att det finns jämlikhet i Sverige. Vad är kvinnligt och vad är manligt? Kvinnor kan 

arbeta utanför hemmet och tjäna pengar, men kvinnor tjänar mindre än män, trots lika 

arbete. Tjejerna värderar demokrati och frihet högt. De har sett diktatur och de har upp-

levt klassamhälle. Innebörden av minoritetstillhörighet och diskriminering i det gamla 

landet beskrivs. Normer, regler, principer och attityder gällande känslor, kärlek och sex 

reflekteras över. Vissa saker är självklara där men inte här och tvärtom. Är utseende vik-

tigt?  Här finns det ett tryck på tjejer att de ska vara, till att börja med smala. Där finns det 

andra krav. De berättar om kontroll och frihet. Vad är det som styr när man ska gifta sig, 

om ska man gifta sig och med vem och varför? Vad betyder släkten? Vad utgör det socia-

la skyddsnätet? Hur är det att möta nya traditioner och vanor? Vad kan man göra åt för-

domar och främlingsfientlighet? Hur blir man accepterad och vad innebär det att vara 

accepterad? Det nya språket har de gjort till sitt, så att de kan fungera i olika situationer 

som förekommer under en dag. 
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3.1 Om skola och utbildning 

Tjejerna tycker att skolan är viktig och skolan upptar en stor del av deras tid. När man 

pratar om skola med tjejerna, förekommer det i alla samtal förutom prat om intresset för 

olika ämnen, tankar om vilken betydelse skolan har för deras liv. Tjejerna pratar om sko-

lan i ljuset av möjligheter; att kunna bli självständig, göra egna val och styra sitt liv. De 

utgår ifrån och relaterar till sina tidigare erfarenheter och upplevelser av skolan i hemlan-

det, hur det var där. En utbildningsplats på universitet är av avgörande betydelse för 

framtida möjligheter och det råder stor konkurrens om platserna. I en relation spelar 

mannens utbildningsnivå roll för kvinnans möjlighet att uppnå jämställdhet, men det är i 

första hand hennes egen utbildningsnivå som banar vägen för mindre oberoende och bätt-

re villkor.  

 

3.2 Om utbildningens betydelse 

Vad som i tjejernas hemländer och familjer anses vara värdefullt och viktigt kan inte på 

ett enkelt sätt överföras till det svenska sättet att se på saker och ting. När det gäller jäm-

ställdhet; kvinnans och mannens lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället, 

framhåller alla att kvinnan inte är jämställd med mannen. Överhuvudtaget har fadern och 

mannen mer att säga om vad som gäller. Arbetsdelningen i hemmet är mera könsbestämd. 

Kvinnan tar hand om barnen och hemmet och bestämmer över saker som har med hem-

met att göra. Kvinnan håller reda på pengarna mannen tjänar. En tjej tycker att kvinnan 

och mannen spelar ett barnsligt spel som går ut på att alla grannar ska tro att det är man-

nen som bestämmer i hemmet. Tjejerna har olika erfarenheter av vad mannen och kvin-

nan kan och vill göra. ”Min pappa behöver inte laga mat eller städa och tvätta.”, ”Min 

pappa brukade fläta mitt hår innan jag gick till skolan och han brukade laga mat åt oss.”, 

”Jag har aldrig sett pojkar och flickor göra saker tillsammans.”, ”Om jag fick en pojke då 

skulle jag låta honom laga mat och baka tillsammans med tjejer, det skulle vara roligt, 

tycker jag.”,  ”I filmen ’Vingar av glas’ har pappan inget val. Som ensamstående förälder 

tar han hand om barnen och hushållet och tjänar pengar.” 

 

Kvinnans väg ut i samhället och arbete utanför hemmet är beroende på om hon har haft 

möjlighet att utbilda sig eller inte. ”Kvinnor med utbildning har mer frihet och ett mer 

jämställt liv än kvinnor som saknar utbildning.” Utbildning skapar möjligheter att för-

verkliga sig själv och sina drömmar, bli självständig och modig. 
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3.3 Om olika kunskaper 

Alla beskriver en undervisning där som värdesätter utantilläsning och bygger på liknande 

som i Sverige förslagsvis skulle kunna beskrivas som förmedling av kunskaper eller ka-

tederundervisning. Läraren tar den mesta tiden i klassrummet, är mer aktiv och eleverna 

blir mer passiva. Bland annat språkundervisning innebär oftast att läraren inte talar det 

främmande språket med eleverna, till ex. engelska, utan lär ut grammatik och ord. Här får 

man använda språket, man pratar engelska under lektionerna, det är så man lär sig, fram-

håller tjejerna.  

 

Synen på hur man når kunskap, var man kan söka kunskap och vad som är kunskap, upp-

levs vara annorlunda i hemlandet än här. Vad t.ex. kunskap är handlar mycket om det 

som står i boken eller vilket kapitel man håller på att läsa. ”Det är bara två kapitel kvar 

för att jag ska bli klar!”  De flesta tjejerna berättar att där är det skolan och läraren som 

bestämmer vad man ska läsa. De menar att det är först nu de får läsa sådant som de själva 

vill, romaner, tidningar och inte bara böcker som skolan väljer. Några tjejer säger sig ha 

lärt sig mycket om andra länder. ”Förut visste jag inte så mycket om andra länder, bara 

om mitt eget. Nu vet jag hur de lever, inte bara var länderna finns på kartan. Här träffar 

jag andra invandrare och utbyteselever från andra länder.” Andra däremot berättar att de 

fick läsa mycket geografi. ”Det var mitt älskningsämne.” 

 

”I mitt gamla land studerar och studerar man bara.” Upplevelsen av att eleverna inte klart 

uttalat förväntas förstå delas av alla informanterna. ”Du behöver inte förstå, det viktigaste 

är att du kan utantill. Efter prov glömmer man allt.”, ”Det är mycket böcker man ska 

kunna utantill.”, ”Första dan fick man lära sig grammatiska regler, nästa dag skulle man 

göra ett prov.”, ”I matte fick vi lösa uppgifter på tavlan, sedan skulle vi förklara reglerna 

utantill, inte med egna ord, utan ord för ord, precis som det stod i boken.”  

 

I Sverige är det vanligt att eleverna delas in i mindre grupper där de ska diskutera olika 

frågeställningar eller skriva om något som är aktuellt. Ingen av tjejerna hade tidigare varit 

med om några grupparbeten, utan var och en skulle göra sina uppgifter själv. Svenska 

gymnasieungdomar har bra studieteknik, tycker alla. Eleverna gör laborationer, de lär sig 

skriva uppsatser och rapporter. ”Vi hade inte laborationer. Om det fanns några sådana, 

det var läraren som gjorde dem, eleverna fick inte laborera, bara sitta och se på.”, ”Det är 

skillnad att vara elev här och i landet jag kommer ifrån.”, ”Eleverna här studerar tillsam-
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mans, pojkar och flickor. De samarbetar med läraren, de lär sig någonting, men där, de lär 

sig ingenting, bara utantill.”  

 

3.4 Om relationen mellan lärare och elever  

Alla tycker att skolan är bra här. Att börja i skolan kändes bra, lärarna var snälla mot ele-

verna. Svenska lärare är förståndiga, men de inte vana vid att undervisa invandrarelever, 

de borde lära sig mer hur man ska undervisa dem, menar tjejerna. ”Lärarna förväntar sig 

att vi kan som svenska elever diskutera, forska, hålla föredrag eller redovisa inför klas-

sen. Sådant får svenska elever lära sig. ”När jag skulle redovisa inför klassen, jag var 

alldeles röd i ansiktet, jag var jättenervös, jag var ensam invandrare i en svensk klass.” 

Relationen och kommunikationen mellan lärare och elever fungerar på ett bättre sätt i 

Sverige, menar alla. I hemlandet är det vanligt med aga i skolan, yngre elever, de i grund-

skolan tillrättaläggs fysiskt. Det är vanligt att föräldrarna i uppfostringssyfte slår barn och 

det är inte ovanligt att lärarna slår elever. ”Det går inte att stoja och busa i skolan som 

här.” De flesta tycker att lärarna i Sverige uppmuntrar elever, en del tjejer har kränkande 

upplevelser av lärare i hemlandet. Säkert skulle lärarna tycka att eleverna i Sverige är 

ouppfostrade, konstaterar en tjej. ”En svensk uppfostran och uppfostran som jag fick i 

mitt hemland fungerar annorlunda.”, ”Vi fick aldrig säga du till läraren, det var alltid ni.”, 

”De kunde dra i örat, lugga, smälla. De kollade våra kläder varje morgon. En dag, då jag 

inte hade svarta strumpor, fick jag gå på knä runt huset. Om man hade glömt att göra nå-

got eller ta med sig något, fick man gå som en anka eller krypa i sanden.”  Några av tje-

jerna beskriver att lärarna kunde vara värre mot pojkar. 

 

3.5 Om olika villkor i skolan  

Informanterna kommer från olika stora städer och har erfarenheter av olika slags skolor. 

Det är vanligt med privatskolor med terminsavgifter i de flesta av dessa länder. Rent all-

mänt betyder föräldrarnas ekonomi mycket för barnens skolgång, i vissa länder mer än i 

andra. Det framkommer i samtalen att det bland informanterna fanns en tjej med familj 

som i hemlandet haft god ekonomi och att föräldrarna haft ”bra betalt” arbete. Hon har 

gått i dyra privatskolor, dit många andra familjer inte har råd att skicka sina barn. En tjej 

från ett annat land berättar att de rika barnen i klassen valde ut vilka de ville umgås med.  

Det var med tjejer med fina kläder och mycket pengar att röra sig med som blev utvalda. 
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De flesta framhåller att om man har svårt i något ämne eller inte hinner med, blir man 

beroende av privatkurser och föräldrarnas möjlighet att betala lärare som i många fall är 

samma som tidigare inte godkänt. Det finns varken stödundervisning eller speciallärare 

och specialpedagoger som i Sverige. Ett par tjejer berättar att man får gå om klassen tills 

man klarar sig. Andra vet att man måste läsa hemma och sedan göra prov på våren, innan 

sommarlovet. Om man skulle göra prövningar, fick man lov att åka till en annan stad och 

betala för resan, boendet och den som prövar. Det är vanligt att elever måste ta privatlek-

tioner i nian och tredje året på gymnasiet, antingen för att komma in på gymnasiet eller 

universitetet. Eleverna läser på sommaren, eftersom man inte hinner på vintern. ”I mitt 

land fick vi vakna mycket tidigt på morgonen för att studera. När vi var i skolan studera-

de vi. När vi var hemma studerade vi. Hela tiden bara studera, studera, studera. Vi hade 

inte någon fritid.”, ”Det gick bra för mig, jag var en av de duktigaste eleverna i klassen, 

jag kämpade.”  

 

En tjej berättar att föräldrarna var tvungna att betala rektorn för att hon skulle få rättvisare 

undervisning och komma undan diskriminering. Rektorn hade sagt rakt ut åt mamman att 

hon måste betala. En annan berättade hur läraren erbjudit undervisning efter skolan, un-

derförstått mot betalning. Deras mammor var tvungna att ha upp till fyra olika jobb för att 

pengarna skulle räcka. ”Hon sov fyra timmar per natt.” Det förekom saker som i Sverige 

skulle kallas för mutor och orättvist behandlande. ”Här kan man påverka vissa lärare med 

fjäsk, det kan man kanske göra där också, det beror på. Man kan inte dra alla över en 

kam, vissa är rättvisa, andra inte.”  

 

Alla menar att skolan i hemlandet var hårdare och strängare, man fick plugga hårt och 

kämpa för bra betyg. ”Flickor och pojkar går i olika skolor och man har uniformer.”, ”Vi 

skulle ha vit tröja med svart byxa eller kjol.”, ”Det var ett rent helvete. Många killar gav 

upp, de struntade i skolan och började driva på stan med allt vad det innebär.”, ”Ibland 

känns det som om jag blivit latare här.” Innebörden av respekten till sina föräldrar och 

vuxna överhuvudtaget, upplever de alla inte riktigt vara samma saker i Sverige. Här har 

lärarna utvecklingssamtal med sina elever. Där är det mer i förebrående syfte de ringer 

hem. 

 

När samtalet handlar om vad man i hemlandet skulle berätta om skolan i Sverige, svarar 

de flesta spontant att: ”Skoldagarna är längre här.”, ”Vi har mindre klasser.”, ”Flickor och 
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pojkar går i samma skola hela tiden.”, ”Det finns datorer.”, ”Eleverna får använda Inter-

net.”, ”Vi har skåp i skolan.”, ”Vi får mat i skolan.”, ”Vi har studiebidrag.”, ”Vi kan gå 

till biblioteket och låna böcker.”, ”Vi behöver inte betala för böcker.”, ”Vi behöver inte 

betala för reparationer och ombyggnationer.” I Sverige finns det både teori och praktik i 

skolan. Man har temadagar, projekt och studiebesök. På gymnasieskolan kan man välja 

bland olika program, man gör individuella val. Efter gymnasiet har man möjlighet att 

börja jobba eller söka vidare till olika utbildningar.  

 

I Sverige har de vuxna möjlighet att studera. ”Det finns ingen komvux i mitt land, inte 

studielån heller. Det finns inte sådana möjligheter där. Man går i skolan tills man är arton 

år. Jag har redan fyllt arton, därför får jag inte gå på gymnasiet där. Jag måste studera 

själv, hemma, om jag återvänder. Mina föräldrar måste betala privatkurser och köpa 

böcker.”  En tjej förklarar, att det inte fanns system som komvux, men de som arbetade 

kunde läsa in gymnasiet genom privata kvällskurser. I hennes land kunde folk köpa falska 

betyg av läraren eller rektorn. Hon använde ordet korruption.  

 

3.6 Om föreningens betydelse 

Hur upplever tjejerna annars vardagen? De tycker att de lär sig nya saker varje dag, i sko-

lan och ute i samhället. ”Fortfarande efter fyra år lär jag mig nya saker, hur t.ex. samhäl-

let fungerar.”  Förutom skolan, som verkar ta mycket av tiden, kan man undra om det 

finns något man hinner med under fritiden? ”Här hinner jag ha fritid efter skolan, jag 

brukar träna och gå på bio och promenera.” Ett par tjejer har gått i kyrkan med sin familj 

varje söndag. Genom kyrkan har de kommit i kontakt med Kyrkans ungdom. Det är ung-

domar som går till kyrkan på fredagskvällarna och ha aktiviteter där. Vad har det innebu-

rit för dig att vara med i Kyrkans ungdom, blir frågan?  ”Det har gett mig svenska kompi-

sar, jag har lärt mig hur de tänker. Det är viktigt att lära sig hur svenska ungdomar tän-

ker.” Aktiviteterna har handlat om bibelläsning, att rita, måla, spela fotboll, besöka andra 

kyrkor och andra ungdomar. Bland informanterna finns det tjejer som har engagerat sig 

föreningslivet. Det handlar dels om en etnisk förening, dels en politisk förening. Det är 

genom aktiva medlemskapet i ett partipolitiskt ungdomsförbund en tjej har lärt känna 

svenska ungdomar och lärt sig förstå hur man kan diskutera olika frågor i Sverige. Det är 

i första hand i skolan, kyrkan och föreningar tjejerna har tillgång till vänskaps- och nät-

verksrelationer; där får de möjlighet att skapa sociala kontakter och skaffa socialt kapital i 

Bourdieus mening.  
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En av informanterna berättar att hon flyttade till en viss stad för att komma nära sin före-

ning vars medlemmar tillhör samma folk som hon. Det var viktigt att ha närhet till före-

ningen, …jag saknar inte mitt land, men mitt folk, språk, kultur och fester. Hon berättar 

hur hon börjat studera sitt språk som i hemlandet var förbjudet. Föreningen har böcker 

och hjälpmedel på detta språk. Medlemmarna kan hjälpa varandra, tillsammans gå till 

skattemyndigheten osv. Hennes familj har inga släktingar i Sverige, därför är föreningen 

mycket viktig för henne, den blir hennes släkt. Visserligen finns det inom föreningen 

normer för äktenskap och kontakt med det andra könet, som hon vill ifrågasätta idag. 

Hitintills, efter nästan fem år har hon överhuvudtaget inte haft så många svenska kompi-

sar, varken killar eller tjejer, men nu har hon en som hon brukar umgås med. ”Jag tycker 

att ungdomarna i Sverige tänker bra, som min kompis, jag har börjat få liknande tankar 

som hon”, fortsätter hon. En annan tjej menar att det inte är bra att vissa familjer stänger 

in sig. Hennes uppfattning är att de familjer är rädda för dåligt inflytande för sina barn.  

 

Spelar det någon roll var man bor? Att bo i en liten stad eller i en storstad innebär olika 

förutsättningar för hur lätt eller svårt det är att skaffa svenska kompisar. I en mindre stad 

bor det inte så många invandrare, vilket i sin tur kan leda till att man oftare träffar svens-

ka ungdomar. I en storstad har man knappt tid att överhuvudtaget umgås med någon. Å 

andra sidan hittar man lättare folk från sitt eget land och bland det egna folket uppstår 

ofta olika nätverk där man kan få stöd. Man håller ihop med det egna folket, särskilt om 

man inte har svenska kompisar. ”När vi bodde i en mindre stad hade min mamma flera 

svenska väninnor, här känner hon inga svenska kvinnor.  

 

Ungefär följande resonerade en av tjejerna: Det är möjligt att storstadsborna mött så 

många invandrare att de vant sig med människor med olika språk och kulturer och är 

mindre fördomsfulla. Ett annat alternativ kan vara att de mött så många invandrare som 

de inte gillar, att de tar avstånd från alla invandrare. Hon menar att hon själv söker sig till 

andra invandrarungdomar, men vill absolut inte isolera sig från svenska ungdomar heller. 

”Jag vill ha både och.”  

 

”I mitt land kan man inte träffa killar och göra saker tillsammans, förtydligar en tjej. En 

annan påpekar att i Sverige kan man ha gemensamma aktiviteter under fritiden, killar och 

tjejer tillsammans. Man kan resa tillsammans. I Sverige är det svårt att skaffa kompisar 

på grund av kulturskillnader och språket, därför söker man kontakt med andra invandrare, 
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fortsätter en annan. Tjejerna tror att ungdomar jämfört med äldre har lättare att få nya 

vänner och klara av nya saker på grund av att de går i skolan. ”Det är helt fantastiskt att 

kunna ringa till någon myndighet och fråga det jag inte förstår.” 

 

3.7 Om klassamhället 

Livsvillkoren. Hur är det att leva här? Det finns jämlikhet här. ”Mitt land är ett klassam-

hälle. Om din pappa eller morfar är en hög chef, eller om din mormor är en högt uppsatt 

person, då får du säkert ett bra jobb.” Samtidigt menar hon att det inte är omöjligt att 

komma upp i samhället, …”bara du skaffar dig en bra utbildning, men å andra sidan, det 

där med att skaffa utbildning kan vara svårt.” En stor social krets med rätta kontakter 

betyder mycket. När det gäller löner vet hon att man i Sverige strävar efter att båda könen 

ska tjäna lika mycket, om de har samma arbete. Men det är inte alltid så här heller, fort-

sätter hon, det är olika. Männen tjänar ändå mer än vad kvinnorna gör, ”…för det har jag 

läst i tidningen!”  

 

3.8 Om demokrati och öppenhet 

Alla sex intervjuade framhåller att Sverige är ett demokratiskt land. Man får lära sig att 

människor, både kvinnor och män, får bestämma och välja saker och ting. Det handlar 

mycket om självuppfattning, att våga lita på sig själv. Att våga prata med folk när man är 

ute i samhället, på praktikplatserna eller när man träffar andra lärare än sina egna. Man 

lär sig att lita på sig själv.  

 

På frågan om det finns annat som är bra, nämner många öppenheten. Sverige upplevs 

vara ett öppet land. Man får säga vad man tycker, utan att vara rädd. Man får kunskaper 

om mänskliga rättigheter. Det har få av tjejerna varit med om tidigare. ”Jag vet att det i 

mitt land finns ungdomar som engagerar sig politiskt, men det är inte så smart att bli poli-

tiskt engagerad och sprida sina åsikter i länder som har en regim som i mitt. Det är smar-

tare att hålla sig utanför”, ”I mitt land är det diktatur. Det är alltid en person som be-

stämmer.”, ”I  mitt land diskuterar de aldrig saker som sker i landet, bara om vad som 

händer i andra länder. ”Andra talade om för mig vad jag fick göra.”, ”Här lär man elever-

na att Sverige är ett demokratiskt land.”, ”I mitt land säger de att de har demokrati, men 

det är bara löjligt.” Hennes mamma blev diskriminerad på grund av att hon tillhörde en 

viss minoritetsgrupp. Myndigheterna talade om för henne att så länge hennes minoritets-

ursprung fanns att läsa i passet skulle hon inte få arbetet hon sökte och var utbildat till.  
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3. 9 Om kontroll och frihet 

På frågan vad som skulle vara värst om man måste åka härifrån, svarar ett par tjejer att 

familjen skulle få problem med polisen. Den ena av dem konstaterar kort att hon inte vet 

om hon skulle klara av skolan där, … ”jag skulle protestera och jag skulle få problem.” 

Den andra tjejen pratar länge om konsekvenserna. ”Om jag blev tvungen att återvända, då 

skulle det bli svårt att anpassa mig igen. Jag har sett annat. Jag är van vid den svenska 

skolan och svenska samhället. Det värsta skulle vara att jag inte fick fortsätta i skolan. I 

mitt land går man i gymnasieskolan tills man är arton år, därför skulle de inte ta emot 

mig. Mina föräldrar skulle inte ha råd att betala privatlektioner och köpa böcker åt mig. 

Jag skulle få det svårt med språket, med att läsa och skriva, det är lättare att tala. Man 

måste ha bra gymnasiebetyg för att få börja på universitetet. Alternativen för mig skulle 

vara att antingen bo hemma och hjälpa mamma med att ta hand om mina syskon, med 

matlagning, städning och tvätt eller gifta mig. Man måste ha utbildning för att få arbeta.” 

 

De allra flesta tjejerna upplever att de är annorlunda nu, de har börjat tänka annorlunda. 

Det har skett en förändring. ”Nuförtiden ser jag allt på ett helt annat sätt, jag har ändå min 

egen bakgrund, men jag vill leva mer svenskt.”, ”De gamla kompisarna i hemlandet tän-

ker inte som jag gör idag.”  Man uppfattar att man har utvecklats mer än flickorna i hem-

landet. ”Jag lever i Sverige, det är ett europeiskt land, där alla är fria.”, ”Flickor är fria, de 

får prata med killar, där får de inte göra det.”, ”Vi har frihet här, man får prata med killar 

som kompisar, men där, om en tjej pratar med en kille, alla pratar om det, tjejen får ett 

dåligt rykte.”, ”Folket där lägger sig i vad andra gör, tänk om dina grannar brydde sig om 

när dina barn kommer hem, var det två eller fyra. De snokar, skvallrar, pratar bakom ryg-

gen, sprider rykten, det stör mig. Man hör hur de är mot varandra, de har inte något bättre 

för sig. Här vet jag knappt vad mina grannar heter.” På frågan om de brukar prata om 

livet här och där, svarar några tjejer att de tänkt hur de kunnat tänka si eller göra så och 

samtidigt förstår att det inte var så konstigt, för alla andra levde som de.  

 

”I mitt land, när tjejen blir arton år eller tjugo år, då måste hon gifta sig. Annars, om hon 

är över tjugofem år, vill ingen gifta sig med henne.” Hon uppfattar och beskriver en värld 

där kvinnor som inte är gifta och har passerat åldersgränsen, inte värderas lika högt. Sär-

skilt i mindre samhällen verkar det finnas någon form av kontroll som medför att alla vet 

att… hon är tjugofem år och inte är gift. ”En stor del av mina kompisar har redan gift 

sig.” I Sverige får man vara ogift så länge man vill eller behöver, menar alla. Tjejerna 
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framhåller att här får man välja hur man vill leva sitt liv. Unga människor får ta ansvar, se 

sig omkring, resa, vara självständiga. ”Här, om man är över arton år, får man flytta till en 

egen lägenhet och bo ensam eller vara sambo och vara med den man vill.” En av tjejerna 

rabblade snabbt upp olika sätt av leva och bilda par: enbo, sambo, särbo…”det tycker jag 

är jättebra, man kan gå skilda vägar om det  inte längre fungerar. 

 

En tjej berättar hur hon ofta tänker på sina kompisar i hemlandet. Det känns skrämmande 

att tänka att många av dem är gifta, kanske har de barn också. ”Jag tycker att de är så 

unga, att orka med familjen och sånt.” Det är annorlunda i länderna de flesta informanter 

kommer ifrån. Det finns traditioner som säger att en tjugofemårig kvinna är gammal. Man 

ska gifta sig före, när man är mellan sexton och tjugofem. Det finns tjejer som gifter sig 

när de är sexton, sjutton, arton. Flickan måste eller förväntas leva med familjen tills hon 

gifter sig. Alla får inte själv välja vem de gifter sig med, det är inte som här, förklarar 

några. Föräldrarna och släkten måste godkänna den blivande mannen. ”De kanske tycker 

om mannen, men inte om hans familj, om den är fattig.”  

 

En annan tjej förklarar att familjen vill gifta bort flickan tidigt av ekonomiska skäl. ”I 

mitt land får man faktiskt bo själv, om man kan försörja sig.” Hon framhåller att visst har 

kvinnorna mer frihet i hennes land, i många andra länder är kvinnor mer förtryckta, men 

det är ändå män som bestämmer mer, även i hennes land. Hon förklarar att kvinnorna 

idag vill förändra, men hon tror inte att de har så stora chanser att lyckas. En tjej berättar 

att hennes kompis från hemlandet i sina e-poster hela tiden frågar när hon tänker gifta sig. 

Du fyller ju snart tjugo år, är det inte dags nu? Hon förklarar att hon vill uppnå annat nu, 

att hon gifter sig kanske om åtta år eller så.  

 

Hur vill du kompisen ska vara? En av tjejerna förtydligar sin syn och förväntningar på en 

kompis med två på sitt sätt specifika fenomen. ”Jag kan inte vara kompis med någon som 

super skallen av sig varje helg, för det gör inte jag.  Jag kan inte heller vara kompis med 

någon som är extremt troende, för det är inte jag. Det skulle aldrig funka. Jag vill gå ut 

och shoppa och ragga, det tycker jag är kul. En extremt troende tjej skulle inte följa med 

mig. Jag vill ha en likasinnad tjej som kompis!” Hon förklarar att om hon hade varit ex-

tremt troende, då hade hon gått omkring i schal. Samtidigt vill hon betona att hon inte har 

någonting emot att använda schal, inte i Sverige, däremot när hon åker till hemlandet 

måste hon göra det. ”Men det kan faktiskt vara jättekul. Om ditt hår på morgonen ser ut 
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som efter andra världskriget, då är det jättehärligt att kunna ta på sig en fin, färgglad schal 

som matchar med dina skor eller byxor eller väska. Min mamma och mina kusiner tycker 

inte om schal.”, ”En annan tjej förstår inte varför invandrartjejer går omkring i schalar, de 

kan ju vara som vanliga tjejer, de är ju inte tvungna, är de fanatiker? 

 

3.10 Om utseende 

Sminka sig gör tjejerna i hemlandet också, men inte i skolan. ”Här får jag ha håret ut-

släppt, i mitt land skulle lärarna ha sagt: vad gör du här, gå hem!”, ”Vi fick inte sminka 

oss eller ha guldörhängen i skolan.” Problem med sin kropp och vikt upplever nästan alla 

vara vanligt bland svenska tjejer. ”Jag tror inte att de finns så mycket anorexi och bulimi i 

mitt gamla land, jag har inte märkt sånt.” Här finns det ett tryck på tjejer att de ska se ut 

på ett visst sätt, menar många. De flesta uppfattar att svenska tjejer tänker att de måste 

vara smala, annars kommer ingen att tycka om dem. I hemlandet behöver man inte sträva 

efter att vara trådsmal, eller se ut som de på TV.  ”Du är bra som du är.” Några vet att det 

finns tjejer som för sina bröder inte får ha tröjor till midjan, de ska vara längre. En tjej 

förklarar att hon inte bryr sig om kläder och sånt. Just nu är skolan viktigare. Hon gillar 

att sminka andra tjejer och hålla på med håret och hon skulle kunna tänka sig att ha det 

som yrke, kanske öppna något eget. 

 

3.11 Om känslor 

Vad ska man säga om kärlek och sex och hur får man tag i preventivmedel där? Det finns 

inga ungdomsmottagningar som här, men i hennes land kan man köpa kondomer på apo-

tek, förklarar en tjej.  Det skulle vara skämmigt att köpa både här och där, men många 

tror att det är lika svårt för svenska tjejer att köpa, oavsett apotek eller varuhus. En tjej 

hävdar att svenska tjejer visst vågar gå och köpa kondomer. Det är inte fel att ha kondo-

mer i väskan. Även tjejen kan vara förberedd, inte bara killen. ”Föräldrarna skulle bli rätt 

så förbannade om deras dotter skulle bli tvungen att göra abort.”, ”Nog vet jag att de gör 

aborter där, men i hemlighet.” En av tjejerna nämner att hon har besökt både gynekolog 

och ungdomsmottagning här. ”I mitt land säger man att man inte ska ha sex innan man 

gifter sig, men jag tror att 80% har haft det.” 

 

Normen är att man inte sover över hos pojkvännen eller flickvännen, men det kan före-

komma, menar ett par tjejer. Om man är tillsammans så umgås man inte på samma sätt 

som här. Det är självklart att man inte håller på med sin pojkvän framför föräldrarna. Man 
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visar respekt. ”Mina föräldrar vill inte att min pojkvän sover över, det vill inte jag heller, 

det skulle bara kännas konstigt. Vetskapen om att det inte är ovanligt att unga tjejer och 

killar sover över hos varandra leder till frågan om svenska tjejer sagt någonting om hen-

nes attityder till saken. Riktiga kompisar frågar inte, betonar hon. ”Jag bryr mig inte vad 

mina svenska kompisar tycker. Jag får sätta mina egna principer själv. Svenska tjejer kan 

ha en ny kille varje helg. Hur kul är det?” Hur tjejer och killar umgås och visar sina käns-

lor har en del lagt märke till. En informant berättar att när en tjej möter på stan killar från 

sitt land, då ser hon inte killarna i ögonen. ”Annars kan de tro att hon vill ha kontakt med 

dem.”  I hennes land finns det situationer där kvinnan ej ska se mannen i ögonen, inte 

heller ska mannen se kvinnan i ögonen.  En annan tjej säger att hon visst ser killar i ögo-

nen. Hon vill visa att hon inte är rädd. ”Om jag ser att killarna vill provocera, då ber jag 

dem fara hem och göra det med sin mamma.”  

 

Hur ska man umgås? ”Det känns jättekonstigt att de pussas i korridoren, massor med folk 

går förbi.” De flesta förklarar att man inte ska ha sex eller kontakt med andra könet, som 

en tjej uttryckte det, innan man gifter sig. ”I mitt land har de flesta sex före äktenskapet, 

konstaterar ett par tjejer. Saker och ting sker i smyg, inte öppet. ”Jag förstår inte varför 

man i Sverige ska ha sex när man tolv, tretton, fjorton år. Jag vet att många svenska tjejer 

har sex, bara för att kompisen haft det.” Förklaringen blir att det handlar om grupptryck.  

Har du hört uttrycket HK och KK, vet du vad de betyder? Ja, man hånglar eller har sexu-

ell kontakt, utan att ha andra förbindelser med varandra. En tjej berättar att hon i sitt hem-

land sett tolv, tretton års gamla prostituerade. De har tvingats ut på gatan, för att familjen 

behöver pengar eller för att de själv behöver pengar till knark. ”Det fanns speciella gator 

där de gick. De såg så slitna ut, jag tycker verkligen synd om dem!” 

 

En tjej menar att hon i hemlandet under semesterresor sett det värsta spanandet och rag-

gandet. Visst gör ungdomarna vanliga saker också, men den mesta fritiden verkar gå ut 

på att spana och ragga, suckar hon ”Efter skolan gör de sig fina, både tjejer och killar, 

sedan går de på stan och shoppar eller går till caféer och spanar och raggar och delar ut 

telefonnummer.” Hon tycker bestämt att det spanas och raggas mycket mer där än här. En 

annan tjej berättar hur vanligt det är att tjejer och killar träffas i smyg och ringer till var-

andra i smyg.  
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3.12 Om gamla vanor och mötet med det nya landet 

Tjejerna beskriver att det tog minst ett år att känna att man klarar av mycket av praktiska 

saker. Första mötet med det nya landet var mer eller mindre omtumlande för alla. En tjej 

berättar bl.a. följande: ”Först när jag kom till Sverige, var jag som galen av att se nya 

människor. Det var en ny värld, alla var ljusa, jag kunde inte skilja på folket, jag förstod 

inte språket.”, ”Det var mycket jobbigt. Skolan. Språket. Folket pratar och jag förstår 

ingenting. Jag var förvirrad. Men nu är jag van, helt van.”, ”Man kommer från en annor-

lunda värld, klär sig annorlunda, tänker annorlunda, äter annorlunda.” 

 

Ger vardagen plats åt alla? På frågan hur de skulle beskriva ordet kulturmöten svarar en 

tjej snabbt att folk från olika kulturer möts. När jag sedan frågar vad ordet integration kan 

betyda, svarar densamma att hon inte vet, att det inte betyder någonting. När jag försöker 

förklara att det kan handla om invandrare och svenskar i Sverige, då svarar hon snabbt 

med ordet kulturkrock. På frågan vad kulturkrock betyder för henne, svarar hon att det 

kan handla om att en kvinna vill bära slöja, men det går inte, hon kan hamna i obekväm-

ligheter. Kulturmöten kan skapa problem, fortsätter hon, till och med maten man äter. Det 

kan vara en man från Italien, som tar med sig mat till jobbet och känner på sig att de 

andra tycker att han är konstig när han inte äter svensk mat. ”Jag har varit med om att 

svenskar reagerat på maten jag haft med mig. Vad är det där för gegga, usch, vad är det 

du äter?” Vis av erfarenheten menar hon att man kan faktiskt undvika problem och inte ta 

med sig någon mat till jobbet. Men hon träffar även de som säger att maten ser jättegod 

ut. ”Först är folk misstänksamma, när de ser mitt bröd, men jag låter de smaka och de 

flesta tycker att brödet är gott.” En tjej berättar om sina landsmäns besök i hemmet. Var-

för lagar du inte traditionell mat? kan de fråga hennes mamma. Mamman får försvara sig 

med att hon inte har nog stora kastruller och så, onödigt av dem att gnälla fortsätter tjejen. 

”Vi vill laga svensk mat!” 

  

Vad har invandrarna för möjlighet att aktivt delta i samhällslivet och om jämlika villkor? 

Namnet verkar vara en stark sak som sticker ut och medför funderingar. En ny person på 

en arbetsplats kan ha ett namn som upplevs svårt att uttala. Då finns det en risk att folk tar 

mindre kontakt med personen. Svenskar kan tro att man är annorlunda och märkvärdig 

bara för att man är invandrare, upplever några. Oftast får en invandrare veta efteråt att 

svenska arbetskamrater känt sig osäkra på hur mycket hon eller han kan svenska eller hur 

man ska ta kontakt. En tjej berättade hur hon på allvar funderat på att byta sitt förnamn 



 43

eller både förnamn och efternamn. Hon tror att det blir lättare att komma in i samhället, 

att det är lättare att få jobb. Det är mest folk i deras egen ålder eller något äldre som ver-

kar vara mer reserverade. ”De vill vänta och se hur man är, innan de börjar fråga varifrån 

man kommer och vad man heter.”  

 

Det är viktigt att inte glömma sin kultur och sitt språk, att man har en annan bakgrund 

och andra traditioner. Problem och konflikter har ju alla, men för invandrare blir det mer 

problem med kulturen, förklarar tjejerna. Barnen vill lära sig mer om den nya kulturen 

och om Sverige.  Ett par  tjejer berättar att de många gånger haft åsikter som legat långt 

ifrån föräldrarnas. Förändringar inom familjens ramar leder till spända relationer och 

stress. Det är inte enkelt att leva i harmoni inom ramen för gamla och nya normer och 

olika kulturer. De unga kommer snabbt ut i samhället och anpassar sig till livet utanför 

hemmet. Tjejen tycker att det är viktigt att de vuxna också får komma ut snabbt börja läsa 

svenska. Språket utgör en viktig länk till samhället. I vilken utsträckning har äldre in-

vandrare tillgång till sociala nätverk där förmedlingen av olika värden i Ålunds mening 

äger rum? Det är ute i samhället på arbetsplatser och andra ställen man lär sig hur svens-

karna tänker och hur samhället fungerar. Våra föräldrar måste också få vara med svenskar 

inte bara med barnen och släktingar eller andra landsmän. ”Ibland känns det som om de 

vill att jag måste leva ett liv som inte riktigt finns, jag vill inte bo hemma så länge som 

mina föräldrar vill att jag gör.”  

 

Ett annat fenomen som tjejerna lyfter fram är dels släktens betydelse och hur de uppfattar 

den svenska synen på släkten. De har knappt någon kontakt med sina släktingar, träffar 

aldrig de även om de kan det, påstår en tjej. ”Vissa personer vet inte ens hur många kusi-

ner de har, eller vad deras moster eller faster heter, eller hur många bröder pappa har.” 

Jag vet vad mina tremänningar och fyrmänningar heter! Vad vinner man på att ha nära 

släktingar och bra kontakt med dem? frågar jag en av tjejerna. Man får mer kärlek, man 

får bättre bild om släktens historia, man får starkare band till släkten, man har en känsla 

av tillhörighet, man får trygghet. Släkten har även en kontrollerande sida. Inte bara för-

äldrarna utan även släkten vill godkänna den blivande mannen. ”De kanske tycker om 

mannen, men inte om hans familj, om den är fattig.” Kvinnan ska också bli godkänd. 

Släkten vill veta om kvinnan har dåligt rykte. 
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3.13 Om fördomar och främlingsfientlighet  

Alla tjejer har på olika sätt och i olika sammanhang mött fördomar, misstänksamhet och 

reserverat bemötande. ”Några år sedan, när jag var på väg till skolan, mötte jag en man i 

tjugoårsåldern som började skrika att jag ska sticka hem. Jag blev chockad och började 

grina, det var så oväntat.”, ”När man är ute och handlar så händer det ofta att man blir 

uttittad.”, ”Jag kom hit för att handla, inte för att stjäla saker.”, ”När jag kom hit så trodde 

jag att svenskar aldrig gör brott eller dåliga saker.”, ”Hur ska man bete sig för att bli ac-

cepterad?”, ”Vi hade ett bra hem, det var inte för att vi hade det dåligt så, som vi flydde.” 

 

3.14 Om språket 

Språket är en länk till nuet och till tiden före. Man måste försöka anpassa sig till det 

svenska samhället, för att man lever i Sverige, betonar alla tjejerna. Man måste kämpa för 

att få gå vidare. Alla tror att de har större möjligheter att komma långt här, bara man lär 

sig språket. De upplever att de börjat rota sig och förankra sig i det svenska samhället och 

den svenska skolan. Många säger att de förstått hur fort man kan glömma sitt språk och 

börja blanda ihop orden med det nya språket. En tjej berättar att hon i Sverige fått möjlig-

heten att läsa på böcker på eget språk. De som har yngre syskon märker att syskonen kan 

svenska bättre än sitt hemspråk. Det är språket som är det största problemet när man 

kommer hit. Att inte förstå saker, som idag är enkla, t.ex. när man är ute och handlar. 

Språket har med identiteten och självkänslan att göra. Man har svårt att uttrycka sig och 

några säger att de skäms för sin brytning. Andra menar att det inte finns någon anledning 

till att skämmas, …” jag har hu inte bott så länge här, jag håller på att lära mig.” Barnen 

får snabbare lära sig språket än föräldrarna och det är inte bra. Konsekvensen av det 

märks i vardagen. Alla tjejer har varit med om att översatta brev, hålla reda på uppgjorda 

tider och datum och tolka i olika, ofta jobbiga sammanhang. De har fått visa prov på att 

använda språket och klara av olika situationer i vardagen.  
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4.  Vad vill tjejerna berätta? 
Hur tänker, handlar, värderar och orienterar tjejer med utländsk bakgrund i sin vardag 

idag?  Jag har bara sex fall att utgå ifrån och materialet är inte uttömmande, men jag ser 

tjejernas berättelser som värdefulla ändå. Människor värderar olika saker i livet olika 

mycket. Vad säger texten? Vad handlar texten om? I min redogörelse av samtalen strävar 

jag efter att så balanserat och nyanserat som möjligt till läsaren kommunicera hur jag har 

förstått och uppfattat innebörden av samtalen och tjejernas perspektiv, det som hela mitt 

arbete bygger på.  

 

Jag uppfattar att tjejerna i uppsatsen anser att språk, utbildning och arbete är viktigt. De 

har förhoppningar om framtiden, och de verkar vara målmedvetna och veta vad de vill. 

De relaterar till sina tidigare erfarenheter av familjen, släkten, skolan, traditioner och kul-

tur. Nu är de studerande och det är tydligt att de uppskattar skolan de möter här. Skolan 

och kunskaperna är inte begränsade till vissa läromedel och eleverna kan söka kunskap 

och erfarenheter utanför skolan. Teori och praktik varvas, eleverna gör studiebesök, har 

temadagar och arbetar med projekt. De har sett en skola där elevernas utbildning inte är 

beroende av föräldrarnas bakgrund och ekonomiska resurser. De upplever inga större 

problem i skolan, men framhåller att lärarna måste på ett bättre sätt ta hänsyn till elever-

nas olika erfarenheter och bakgrund. Tjejerna menar att de inte på samma sätt som svens-

ka elever är vana vid att planera och strukturera, forska och söka kunskap. De är av sam-

ma orsak, dvs. vanan, beroende av boken och läraren. Tjejerna tar tydligt ställning för den 

svenska skolan, dess syn på elever och lärande. Oavsett om man är född till tjej eller kille 

är det självkart att skaffa sig en utbildning. 

 

Man kan ha en känsla av att tjejernas tänkande och handlande åtminstone i viss mån un-

derordnar sig majoritetens tänkande och handlande, de normer och värden som råder i 

Sverige, just nu. De vill så gärna tillhöra och vara en del av det svenska samhället. Det 

innebär inte att de vill neka sitt ursprung, men de gör inte heller något större anspråk på 

att deras erfarenheter, kultur och språk skulle utgöra någon tillgång för andra i Sverige. 

Man kan uppfatta att de till en viss del är beredda att hålla tillbaka med vissa saker. Det är 

viktigt att känna sig accepterad och bli förstådd. I strävan att skapa sig levnadsutrymme 

vill de vara smidiga och undvika problem. Visst gör det ont när misstänksamheten riktas 

mot en bara för att man är invandrare. Sedan finns det de som klart uttalat vill leva som 



 46

svenskar och anamma det svenska utan att förneka sitt ursprung. En tjej berättar att hon i 

Sverige tagit vara på möjligheten att läsa böcker på sitt eget språk, vilket hon inte fick 

göra i hemlandet. Det framkommer upplevelser och händelser som tvingat tjejerna att se 

på sin kultur och sig själv i ljuset av majoritetskulturen och svenskar.  

 

Det finns hos alla en vilja och strävan att lära sig hur t. ex svenska ungdomar tänker, frå-

gan är vad som krävs för att få reda på det. De vill veta mer om hur samhället fungerar, 

för att lättare kunna anpassa sig och skapa sig en framtid i frihet och självständighet. 

Vems kultur utgör i så fall kapital i Sverige enligt Bourdieus tankar? Vad är det mångkul-

turella? Den kulturella integrationen enligt Ålund handlar dels om invandrarnas anam-

mande av majoritetssamhällets normer och värderingar, dels om majoritetssamhällets 

förändring till följd av en öppenhet gentemot invandrarnas kulturer.  

 

Människor omges av normer, regler, vanor och seder som har utvecklats under en lång tid 

och som man betraktar som ganska givna att leva efter, framhåller Elias. Han ville visa att 

de kulturella normerna ständigt utvecklas. Han kritiserade starkt statiskt tänkande och 

ansåg att varje samhälles normala tillstånd var föränderligt. ”Alla nuvarande samhällen är 

sprungna ur tidigare samhällen och de pekar mot en mängd möjliga framtider.”  

 

Elias teori kan förslagsvis vara användbar i analysen av hur mycket ”Vi” och ”De” det 

finns i tjejernas berättelser. Det finns en känsla av ett visst mått av avstånd och utanför-

skap. Det är vi invandrare som är problemet - det är de svenskar som har lösningen. De 

etablerade är i överläge. Avstånd och utanförskap skapar de etablerade i form av arbets-

kamrater, kompisar, lärare, personal i affärer, misstänksamhet, vad som är rätt mat, rätt 

namn osv. större möjlighet att handla och tänka efter svenska normer, vanor, okunskap, 

förutfattade meningar och fördomar.  

 

I Jose Alberto Diaz mening (Osman, 1999) handlar det om en social integration när in-

tresset fokuseras på sociala kontakter, tillgång till vänskaps- och nätverksrelationer med 

de infödda. Syftet var inte att ta reda på vad svenska tjejer tycker och tänker, men tjejerna 

i den här uppsatsen verkar sakna svenska tjejkompisar. De sociala kontakterna sker i för-

sta hand genom skolan och föreningar: det är där man har möjlighet att träffa svenska 

tjejer. Men alla blir inte ens kompisar. Invandrartjejer vill ha svenska kompisar, men det 

verkar inte vara så lätt. ”De vill vänta och se hur man är, innan de börjar fråga varifrån 
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man kommer och vad man heter.” En tjej förklarar att hon söker sig till andra invandrar-

ungdomar. Men hon vill ha både och. Hon vill absolut inte isolera sig från svenska ung-

domar. Det är vanligt att de som flyttar, byter bostadsort och arbete, förlorar även kompi-

sar och vänner. En av tjejerna berättar att hennes mamma på grund av flytten förlorade de 

enda svenska kvinnliga väninnor hon hade.  

 

Det nya landet erbjuder möjlighet till liv i frihet, demokrati och jämlikhet. Det har upp-

levt skillnaden mellan diktatur och demokrati. En del av dem har där fått känna av för-

tryck på grund av att tillhöra etnisk minoritet eller annan religion. Men Sverige upplevs 

vara ett öppet land. Man får säga vad man tycker, utan att vara rädd. Man kan ha åsikter 

och engagera sig politiskt. Man får kunskaper om mänskliga rättigheter.  

 

Det finns jämlikhet mellan pojkar och flickor. De är inte åtskilda. Tjejerna har noga note-

rat vad deras svenska systrar kan göra. De har sett valmöjligheter i livsstil. I Sverige får 

kvinnan vara ogift så länge hon vill eller behöver. Kvinnan får välja hur hon vill leva sitt 

liv. Hon har möjlighet att studera på universitet och skapa sig ett självständigt liv. Unga 

människor får ta ansvar, se sig omkring, resa. De flyttar till en egen lägenhet och bor en-

sam, bildar par, är sambos eller gifter sig om de vill. De skaffar barn och bildar familj när 

de vill. Kvinnorna i Europa är fria, som en tjej uttrycker det hela. Det finns jämställdhet i 

Sverige. ”Jag vill gifta mig med en svensk man.” Andersson (2003) beskriver ritualisera-

de former av skapandet av relationer och parbildning mellan unga kvinnor och män. De 

flesta ungdomar vill att det ska vara två individer som finner varandra oberoende av för-

äldrars eller släktingars arrangemang (Andersson 2003).  

 

Samtidigt finns det värden som invandrartjejer vill bevara och behålla i det nya landet. 

Med vägledning av Bourdieus habitus begrepp kan man kanske beakta tjejernas syn på 

familjen, dess värde och betydelse för dem. Det finns både och med släkten, men mest 

fördelar, framhåller tjejerna. Man ska respektera familjen. Det verkar som om släkten och 

familjen är centrala och viktiga i tjejernas liv. Hur är svenska tjejers kontakt med sin 

släkt, frågar de?  

 

Ingen av tjejerna använder slöja i Sverige, däremot skulle några av dem vara tvungna att i 

det gamla hemlandet använda slöjan när de rör sig ute i samhället. De har ingenting emot 

att visa att de har tillgång till flera kulturer och världar eller vilka normer och regler de är 
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vana vid när det gäller t. ex killar och alkohol. En riktig kompis accepterar att man inte 

vill dricka sprit eller att man tycker att killen inte ska sova över hos tjejen. När det gäller 

relationer, känslor och sexualitet menar alla att sexdebuten sker för tidigt i Sverige och 

alla frågar varför. Det samma gäller spriten: Varför ska man dricka skallen av sig?  

 

Det finns hos dem en ganska liktydig bild av hur livet för en ung tjej i Sverige kan se ut. 

Men de verkar ha en något idealiserad och problemfri bild av Sverige och villkoren för 

svenska tjejer. Samtidigt kan man se etnocentriska inslag när det gäller vilken betydelse 

utseendet och särskilt kroppsvikten har för en svensk tjej. De frågar vad tjejerna i Sverige 

tycker om kroppsfixeringen? Etnocentrism innebär misstänksamhet mot främlingar och 

att man utgår från sin egen kultur när man uppfattar och värderar andra kulturer. Etno-

centrism hos svenskar kommer till uttryck i olika skepnader som misstänksamhet mot 

nya, maten, namnet, ursprung osv.  

 

Vad ska man säga mer om kärlek och sex och hur får man tag i preventivmedel? Visst 

raggas och spanas det i deras länder också. I Sverige är tjejernas behov av råd och stöd 

erkänt när det gäller den unga kvinnans hälsa och t.ex. preventivmedel. De har tillgång 

till ungdomsmottagningar. I vissa av länderna kan man köpa kondomer på apotek. Några 

tycker att det skulle vara skämmigt att köpa kondomer både här och där, samtidigt tror de 

att det kan vara lika svårt för svenska tjejer att köpa. En tjej hävdar att svenska tjejer visst 

vågar köpa kondomer. Det är inte fel att kvinnan tar ansvar så att det inte blir oönskade 

graviditeter. Det finns mer hemlighetsmakeri när det gäller aborter där, framhåller en tjej. 

Hur är det med sexuella erfarenheter före äktenskapet? ”I mitt land säger man att man 

inte ska ha sex innan man gifter sig men jag tror att 80% har haft det.”  

 

Där sover man inte över hos pojkvännen eller flickvännen, och här i Sverige är det myck-

et ovanligt. För oss, men inte för svenska tjejer. Svenska tjejer kan ha en ny kille varje 

helg, hur kul är det? Varför ska man visa ömhetsbetygelser öppet? Saker och ting sker i 

hemlandet också, men inte öppet. En tjej berättar hur tjejer och killar träffas och ringer till 

varandra i smyg. Det är inte bra. Prostitution och våldtäkter finns både här och här och 

kvinnor tvingas ut på gatan.  

 

Sminka sig gör tjejerna i hemlandet också, men inte i skolan. ”Vi fick inte sminka oss 

eller ha guldörhängen i skolan.”, ”Här får jag ha håret utsläppt, i mitt land skulle lärarna 
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ha sagt: Vad gör du här? Gå hem!”  Problem med sin kropp och vikt upplever nästan alla 

vara vanligt bland svenska tjejer. ”Jag tror inte att de finns så mycket anorexi och bulimi i 

mitt gamla land, jag har inte märkt sånt.”  Här finns det ett tryck på tjejer att de ska se ut 

på ett visst sätt, menar många. De flesta uppfattar att svenska tjejer tänker att de måste 

vara smala, annars kommer ingen att tycka om dem. I hemlandet behöver man inte sträva 

efter att vara trådsmal, eller se ut som de på TV. Några vet att det finns tjejer som för sina 

bröder inte får ha tröjor till midjan, de ska vara längre. En tjej förklarar att hon inte bryr 

sig om kläder och sånt, just nu är skolan viktigare. Hon gillar att sminka andra tjejer och 

hålla på med håret och hon skulle kunna tänka sig att ha det som yrke, kanske öppna nå-

got eget. 

 

Informanterna var inte till antalet fler än sex men var och en av dem har upplevt fördomar 

och reserverat, till och med fientligt bemötande mitt i sin vardag, på väg till skolan, i affä-

ren, på arbetsplatsen, eller på stan där man ska uträtta ärenden. Spelar det någon roll var 

man bor? I en mindre stad eller i en storstad. En av tjejerna resonerade som så att stor-

stadsborna har mött så många invandrare att de vant sig med människor med olika språk 

och kulturer och är mindre fördomsfulla. Ett annat alternativ kan vara, menar hon att de 

mött så många invandrare som de inte gillar, att de tar avstånd från alla invandrare. För 

tjejerna i den här studien verkar det inte spela någon roll var man bor. Alla de intervjuade 

hade varit med om obekväma bemötanden.  

 

Det är mest folk i deras egen ålder eller något äldre som verkar var misstänksamma, för-

tydligar tjejerna. En del av dem hade kommit fram till att ju fler invandrare en person 

möter och har kontakt med, desto lättare kommer han eller hon förstå människor från 

andra länder. Samtidigt tror de att några dåliga möten kan öka risken för att personen tar 

avstånd från alla invandrare. Det är inte alla gånger svenskar som får en invandrartjej 

känna sig obekväm, det kan även egna landsmän göra. En tjej berättar hur hon följde en 

äldre svensk kvinna till bankautomaten sent en vinterkväll. Kvinnan hade lagt märke till 

hennes beteende och undrat varför hon försökt gömma sig och tittat ner på gatan. ”Såg du 

inte killarna? konstaterade tjejen. De vet varifrån jag kommer, de tittade på mig och 

skrattade. Jag var på stan och klockan var så mycket.” Det hela handlade inte om henne 

utan om hennes pappa. Hon var rädd för rykten, att dessa killar skulle se ner på pappan 

och ropa otrevliga saker till honom, när de möter honom nästa gång. Skall man inte få 

röra sig fritt? Rykten verkar ha en enormt kontrollerande funktion.  
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En jämförelse med studien ’Inte samma lika’ 

Även om min studie är begränsad både till fokus och innehåll och jag inte gör mer an-

språk på den än vad den förtjänar, så tycker jag att det är intressant att jämföra samtalen 

med tjejerna i min studie med berättelserna i etnologen Åsa Anderssons avhandling ’Inte 

samma lika’ (2003). En av utgångspunkter som Andersson har är att hon problematiserar 

och ifrågasätter kategoriseringen av och uppdelningen mellan svenskar och dem som inte 

kallas svenskar.  

 

Anderssons avhandlingsarbete har vägletts av öppna, sökande och breda frågeställningar. 

Hon har intervjuat tjugofyra tonårsflickor med olika ursprung. De bor i Näsby (ett påhit-

tat namn), i en multietnisk och socialt stigmatiserad förort till Göteborg. En majoritet av 

invånarna i Näsby har utländsk bakgrund. Anderssons avsikt var att undersöka hur etnici-

tet, kön, klass och plats förstås, används, gestaltas och kommuniceras i flickornas berät-

telser. Undersökningen riktar sig på identifikation. Andersson är intresserad av hur de 

intervjuade flickorna positionerar sina egna röster i det de berättar om. Vissa av flickorna 

har bott i Göteborg i bara några år. De har kommit till Sverige mitt i sin grundutbildning 

och de har bott på mindre orter innan dess. Flyttningen till Göteborg har upplevts som 

både positivt och negativt. Föräldrarna kom närmare sina släktingar och fick ett rikare 

socialt liv. Det fanns mer att göra för flickorna i en storstad som erbjöd ett bredare och 

mer spännande utbud. Men flickorna upplever att flyttningen från en mindre ort har inne-

burit en försämring för deras språkutveckling och skolresultat, något som kan påverka 

deras framtida möjligheter. Flickorna har gjorts medvetna om att om man bor på en stig-

matiserad plats som Näsby, så riskerar man också själv att bli utsatt för misstänksamhet 

och nedvärderande bemötande. Förväntningarna på flickorna verkar i och med flyttningen 

till Näsby ha sänkts. Om man lyckas överträffa dem så förvånas folk över hur duktig man 

är, trots att man kommer från Näsby. I min studie var det en tjej som bodde i en förort till 

en storstad. Enligt henne var fanns det fler möjligheter att komma i kontakt med svenska 

tjejer i en mindre stad. Det bor inte så många invandrare där, vilket kan leda till att man 

oftare träffar svenskar. ”När vi bodde i en mindre stad hade min mamma flera svenska 

väninnor, här känner hon inga svenska kvinnor, berättar tjejen från storstaden.  

 

I Anderssons studie var det endast en enda gång någon av flickorna använde ordet mång-

kulturellt samhälle. Trots det, menar Andersson, så finns det mångkulturella samhället i 

deras berättelser. Det är inte klart uttalat med politisk mening och betydelse utan dolt och 
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outtalat. Det mångkulturella samhället kan kännas igen och gestaltas i deras tankar, om än 

kanske diffust och fiktivt. ”Mångkulturalismen kan då liknas vid ett slags skuggfigur 

inom någon form av ett kollektiv medvetande” (sid. 227). Andersson beskriver mångkul-

turalismen med skepnaderna den gode, den onde och den fule. I en god mångkulturalism 

är alla människor lika värda och det råder en tolerans avseende mångfald och en öppenhet 

mot det obekanta. En ond mångkulturalism begränsar människor och inkräktar på indivi-

ders integritet. De är fångade i snävt definierade kategorier, där de får ”blomstra i sina 

trädgårdar”. Kategorierna håller de ”erkända grupperna” åtskilda. Den fula mångkultura-

lismen är falsk och utger sig att vara något som den i själva verket inte är. Det råder en 

pseudotolerans som dikteras från en överordnad position. Den fule mångkulturalismen 

döljer sociala orättvisor. I mångkulturalismens namn tillåts konflikter och bristande jäm-

likhet kulturaliseras dvs. förklaras i termer av annorlunda kulturer.  

 

Ingen av de intervjuade ville att etnicitet eller religion skulle utgöra gränser för dem och 

att människor skulle vara delade, skriver Andersson. Jag uppfattar att mina informanter 

inte heller ville se annan religion eller etnicitet som problem. De har börjat rota sig och 

förankra sig i det svenska samhället och den svenska skolan. När jag försöker förklara att 

ordet integration kan handla om invandrare och svenskar svarar en tjej med ordet kultur-

krock. Hon menar att kulturmöten kan skapa problem, men att hon har strategier att und-

vika dem.  

 

Den onda varianten av mångkulturalism värjer flickorna sig emot, fortsätter Andersson. 

Hon menar att det är genomgående den yngre generationen som umgås över tillskrivna 

gränser. Den onda mångkulturalismen utgör absoluta definitioner och håller befolknings-

kategorier åtskilda. Den kan uppbära vissa likheter med den direkta mellanmänskliga 

rasismen utåt och den kulturella absolutismen inåt. Varför måste man uppge sitt ur-

sprung? Varför måste man kalla sig för något som binder en till en nation eller en etnisk 

grupp? frågar Andersson inledningsvis. I Anderssons studie var det i vissa fall konflikt-

fyllda delningar i det gamla landet som deras familjer var tvungna att fly ifrån. Det kunde 

handla om att inte detaljerat vilja redogöra för vad man är, precis var man kommer ifrån 

och vilken grupp man definieras till. Dessa markeringar är möjliga uttryck för strävan 

efter egen autonomi, mot färdiga, begränsande definitioner. I min studie var det ett par 

tjejer som framhöll och identifierade sig utifrån sin etniska tillhörighet eller sin religion 

före ursprungsnationen. ”Jag saknar inte mitt gamla land, utan mitt folk och mitt språk.”, 
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”Jag är kristen”. Jag uppfattar att tjejerna umgås mindre med etniskt svenska än med 

andra etniciteter. 

 

Den fula mångkulturalismen kunde vara ”en rasism på distans” och utgöra antitesen till 

idén om jämlikhet och tolerans i det mångkulturella i samhället. Den är diffus, svårfångad 

och den svåraste att värja sig emot. Den är närvarande, undflyende och föränderlig. Sam-

tidigt har den fula mångkulturalismen kanske haft den mest omfattande verkan på de om-

ständigheter flickorna i Anderssons studie befinner sig i. Den fula mångkulturalismen 

korresponderar med den strukturella rasismen. Hon beskriver glappet mellan retorik och 

tillstånd med den färgglada retorik om mångkulturella stadsdelar och sociala förhållanden 

med lägre inkomst och sämre hälsa som råder där. Fattigdomens tilltagande etnifiering. 

 

Flera av tjejerna i min studie lyfter fram familjens och släktens betydelse. De är ifrågasät-

tande och förvånade över den svenska synen på familjen och släkten, åtminstone som de 

uppfattar den. Visst har släkten och familjen en kontrollerande sida, men även en sida av 

trygghet och tillhörighet, förklarar de. Andersson resonerar kring betydelsen av att förstå 

innehållet i generellt hållna uttalanden som många av de intervjuade flickorna i hennes 

studie gjorde. ”För oss är familjen viktigaste”, ”Vi bryr verkligen om våra familjer”, 

”Våra föräldrar bryr sig verkligen om familjen och barnen, det är hela deras liv”. Det 

finns flera svar på frågan varför familjen framhålls som den allra viktigaste, fortsätter 

Andersson. Det kan handla om minoritetsgruppers behov av att värna om den lilla grup-

pen mot en fientlig stat i det gamla hemlandet. I en ny, främmande och kulturellt annor-

lunda miljö är det möjligt att värnandet fortsätter och ytterligare förstärks. Det kan även 

handla om att skydda familjen mot den problemorienterade inställning som det omgivan-

de samhället upplevs ha genom t.ex. kulturalisering av invandrarflickornas situation.    

 

Av den anledningen att de intervjuade är flickor, tar Andersson upp könstematiken. Hur 

flickorna görs till flickor och hur flickorna gör kön? Hon är inspirerad av och använder 

inom det genusteoretiska fältet delar av terminologin som Judith Butler har utvecklat i 

’Gender Trouble’ (1990). Kön i Anderssons mening står för ”kulturella föreställningar 

om och tolkningar av fysiska kroppar som bärare av attribut och kvalitéer som skiljer 

dem åt som kvinnor och män”(sid. 95). Kön förstås som görande eller som handling. 

Handlingarna ses som konstitutiva (grundläggande, bestämmande) för det som kommer 

att utgöra och uppfattas som könsidentitet. Det centrala är att könsidentitet föregår inte, 
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ligger inte bakom, eller ger upphov till handlingar. Det som Andersson vänder sig emot 

är att genusegenskaper förstås som expressiva dvs. man utgår ifrån att det finns en ytterst, 

bakomliggande sanning eller princip om könet. Att genusegenskaper förstås som uttryck 

för inneboende, naturlig och given identitet. Hon ifrågasätter könsidentitet som talar om 

hur en ung kvinna ska vara, handla och förstå sig själv och som styrs och regleras av fik-

tioner, dvs. inbillningar, fantasier, påhitt osv. Det performativa däremot betonar hand-

lingar, framträdanden och tal som konstitutiva. Kön förstås i handling som förlopp - hur 

flickorna görs till flickor och agerande – hur flickorna gör kön.  

 

För många flickor, menar Andersson, handlar ungdom om att bli medveten om,  anpassa 

sig till och i viss mån internalisera gränser snarare än att utmana dem. Gränserna vaktas 

av uttalade anvisningar och outtalade antydningar. Vad kan en tjej göra? Jag fann tjejer 

som inte skulle ha sex innan de gifter sig. Oskuldsideal var ett kvinnligt ideal, som An-

dersson beskriver det. Vissa av dessa tjejer hävdade sin överlägsenhet med hjälp av 

oskuldstatus. Med sina värderingar distanserade de sig från svenska tjejer genom genera-

liserade påståenden att svenska tjejer har en ny kille varje vecka eller att de ligger med 

sina killar efter en vecka, eller att de ”super skallen av sig” varje vecka. Jag fann även 

tjejer som ville utmana föreställningar om kvinnlig sexualitet. De ville äga rätten att um-

gås med det motsatta könet och vid behov skaffa preventivmedel. Jag håller med Anders-

sons resonemang att negativa generaliseringar underlättas av avstånd. Dylika resonemang 

med etniskt och socialt konstruerade stereotypier skulle vara resultat av den etniska och 

sociala segregationen, enligt Andersson.  

 

Vad är de intervjuade flickornas förhållande till privata och offentliga rum och deras erfa-

renheter där? frågar Andersson. Hon vill visa att i en mångtydig och komplex tillvaro 

finner man sällan renodlade tendenser, utan en blandning av olika, ofta motsägelsefulla 

tendenser. När flickor rör sig i offentliga rum görs en del av dem, men inte alla, till repre-

sentanter för hela sin familj och omtalas som ”Hans dotter”, förklarar Andersson. I det 

ena fallet är det angeläget för hela gruppen att kvinnan inte riskerar sitt rykte. I det andra 

fallet är kvinnan relativt frikopplad från gruppen. Det är hon själv som ses som ansvarig 

för misslyckanden eller framgångar. Följande citat kommer från min studie och kan tjäna 

som exempel på den senare tendensen. ”Jag bryr mig inte vad mina svenska kompisar 

tycker. Jag får sätta mina egna principer själv.” En tjej var orolig för att killarna som hade 

sett henne på stan sent en kväll skulle sprida rykten om henne och oroa hennes pappa. En 
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annan tjej berättar att när hon möter på stan killar från sitt land, ser hon inte dem i ögo-

nen. ”Annars kan de tro att hon vill ha kontakt med dem.” En ytterligare tjej vägrar att 

underkasta sig någon kontroll och säger att hon visst ser killar i ögonen. Hon vill visa att 

hon inte är rädd. ”Om jag ser att killarna vill provocera mig, då ber jag dem fara hem och 

göra det med sin mamma.”  

 

Det framgår i berättelserna, skriver Andersson, att flickor inte ska vistas för ofta och för 

mycket på vissa ställen i centrum. Vad är det flickor riskerar om de blir sedda på dessa 

ställen? Det kan verka som om man vill visa upp sig eller är ute i ärenden av ett slag som 

inte passar anständiga flickor. Man riskerar att göra sig tillgänglig för andras blickar, be-

dömningar eller kontaktförsök. De bekönade villkor som konstituerar platser i staden 

internaliseras av flickorna. ”Det känns äckligt.” De underkastar sig en social kontroll som 

begränsar tillgången till det offentliga rummet.  

 

Som i Anderssons studie så även i min förekommer det variationer i hur viktig den patri-

arkala ordningen i familjen är. Andersson skildrar faderns symboliska position i den pat-

riarkala ordningen och hanterandet av den. Både flickor och fäder använder olika strate-

gier för att undvika konflikter och prestigeförluster. ”Det man inte vet har man inte ont 

av.” 

 

Andersson framhåller att ansvaret för relationerna till samhället inte längre kan sägas vara 

bara faderns, i så fall mer på det symboliska planet. Allt oftare är ansvaret fördelat mellan 

fäder och mödrar som i många fall försörjer familjen också. Föräldrarna är beroende av 

barnen då kunskaper i språket görs gällande. Enligt Andersson kan erfarenheter i det of-

fentliga rummet handla om situationer där barn med sina större språkkunskaper sköter 

kontakterna med samhällets offentliga institutioner, myndigheter, hyresvärdar osv. Alla 

mina informanter har haft en viktig funktion och stort ansvar i mötet mellan föräldrar och 

myndigheter och andra. De har översatt texter, tolkat och framfört familjens angelägenhe-

ter.   

 

När flickor rumsligt blir hänvisade till hemmet handlar det om kön som bestämmande 

kategori för vilket slags arbete förväntas utföras av familjens döttrar. Det handlar även 

om krav på familjebildande och barnafödande. Flickornas ungdomsperiod förväntas vara  

kortare. Andersson hänvisar till undersökningar som visar att flickor ofta redan under 
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barndomsåren och ungdomstiden förväntas hjälpa till och utföra hushållsarbeten. I min 

studie skulle ett återvändande till det gamla hemlandet innebära ett val mellan två alterna-

tiv: antingen att arbeta hemma eller att gifta sig föda barn. Ingen av tjejerna i min studie 

ville gifta sig trots att ”åldern var inne”. En tjej berättar hur en väninna från hemlandet 

inte förstår varför hon fortfarande är ogift. Alla de var medvetna om vad tidig giftermål 

och barnafödande skulle föra med sig. Vad gäller hushållsarbeten så skulle ens egen son 

få laga mat och baka tillsammans med tjejer. Både i min och Anderssons studie pratade 

informanterna om ett jämlikt framtida förhållande.  

 

Hur görs flickorna till flickor och agerande och hur gör flickorna kön? Andersson konsta-

terar att det inte anses vara provokativt med en överdriven imitation av en Lady. Däremot 

är det mer provokativt om en tjej håller på med t.ex. brottning. Flickor oroar sig över sitt 

utseende och sin vikt, skriver Andersson. Veckotidningar och TV påminner de om hur 

man ska se ut. man ska vara smal och vältränad. Tjejer ska vara ständigt upptagna av sig 

själva. Man bör tänka sig för och oroa sig över sitt utseende och sin vikt. Att gå upp i vikt 

skulle få en att skämmas, känna sig misslyckad och skapa skuldkänslor. De flesta tjejerna 

i min uppsats upplever att svenska tjejer mer än dem är utsatta för olika krav på utseende.  

 

5. Avslutande reflektioner 
Invandrare och svenskar. Idag är det många som hävdar att begreppen invandrare och 

svenskar bidrar till och leder till känslan av de invandrare och vi svenskar, gemenskap 

och utanförskap, vara någon som räknas med eller inte. Det är inte konstruktivt med ”Vi” 

och ”De”. Jag har under hela arbetets gång tvekat hit och dit för vilka begrepp jag ska 

använda och hur jag ska uttrycka mig när jag skriver om tjejerna. Under samtalen använ-

de tjejerna ordet invandrare. Men vad ska jag kalla dem? Jag har förstått att det faktiskt 

spelar roll vilka ord man väljer att använda eller inte. Säg till exempel ordet invandrare, 

visst är frågan om hur länge man anses vara invandrare rättfärdigad. När blir man svensk 

i Sverige? Hur länge är man invandrare i Sverige? Jämför uttrycket svenskglest med ut-

trycket invandrartätt. Många vill undvika ordet invandrare på grund av risken för stigma-

tisering. Jag strävar efter att inte bidra till avstånd och använda begrepp som skapar grän-

ser. Det är inte heller konstruktivt att varken utgå ifrån och bygga på skillnader. En över-

driven fokusering på skillnader kan komma att skapa och upprätthålla gränser mellan 

medmänniskor, hävdar Ålund. Någon har skrivit att verkligheten skapas av vårt sätt att 
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beskriva den. Stigma är ett ytterligare problemskapande fenomen. Definiera en människa 

som avvikare och han blir det. Det återstår att se vilka begrepp som ”gäller” framöver i 

debatt och i folkmun. Häromdagen såg jag hur Mona Sahlin, integrationsministern under 

en nyhetssändning på TV använde begreppet flickor med utländsk bakgrund. Av föregå-

ende anledningar ska jag i nästa text använda orden tjejer med utländsk bakgrund, eller 

personer med utländsk bakgrund. 

 

Hur är det att vara ung tjej i Sverige? visar sig vara en vid fråga och lämnar mycket öppet 

för den som ska svara. Tjejerna bär med sig sin egen historia och förflutna. Erfarenheter 

och tankar från nära tiden bakåt och nuet ligger på ytan, innehållande både positiva och 

negativa spänningar. Jag har under samtalen tänkt dels på betydelsen av finkänslighet och 

hänsynstagande och dels på närhet och distans mellan informanten och intervjuaren. An-

dersson (2003) skriver flickornas behov av stöd. Det handlar ofta om unga kvinnliga släk-

tingar som rumsligt befinner sig utanför flickornas egna familjer och som flickorna ser 

som ett slags hjälpare när de kryssar mellan det privata och det offentliga. Jag förstår att 

det inte är hur vanligt som helst för vissa tjejer att berätta om sig själv och sina tankar för 

andra. Man kan inte generalisera, men våra ungdomar uppmanas att diskutera, argumen-

tera, våga vara kritiska och tycka till. I vår västerländska kultur börjar såpor och shower 

av typen Big Brother och Ricky Lake som är extrema i sin utlämnande öppenhet falla 

inom ramen ”normalt förekommande i vardagen”, åtminstone på TV. Mitt helhetsintryck 

av samtalen är att tjejerna har tänkt och reflekterat, långt före samtalen med mig. Visst 

har jag missat några samtalsämnen. Det är även fullt möjligt att saker som man inte ens 

tänkt på lyfts fram under samtal. Jag upplever att det tjejerna sa var genomtänkt, och inte 

för stunden, för att ställa upp på mig och mina frågor. Med hänsyn till hur svårt det kan 

vara att i ord konkretisera sina tankar, tycker jag att tjejerna har gjort det bra. De har uttryckt 

sig på sitt nya språk. Vem har inte varit med om att veta vet vad man tycker och tänker, men 

att säga det? När det gäller t. ex att uttrycka känslor så träffar man bättre på sitt hemspråk. 

Jag tänker även på Kvales (1997) beskrivning av intervjun som en positiv upplevelse. Det är 

ett samtal där två människor talar om ett ämne som intresserar dem båda. 

 

Jag tror att tjejer med utländsk bakgrund många gånger har upplevt mycket mer än många 

andra tjejer i Sverige kommer att uppleva under hela sitt liv. Vilka föreställningar och 

upplevelser kommer till uttryck och vad vill tjejerna förmedla? Jag uppfattar inte att tje-

jerna fokuserar på problem, utan försöker lyfta fram sina positiva och konstruktiva erfa-
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renheter av tillvaron och vardagen i Sverige. De kan och vill berätta om saker de varit 

med om och om sina drömmar. De inser att det finns saker som kan upplevas förbryllan-

de och de vill göra livet mer begripligt för sig själva och andra runtomkring. Det är lätt att 

förstå att tjejerna jämför och relaterar till tiden före Sverige. 

 

Skolans betydelse framträder i samtalen och skolan prioriteras högt. Andersson (2003) 

beskriver tjejer som med höga betyg i sikte verkligen vill satsa på skolan. En bra utbild-

ning, arbete och kontroll över ekonomin är viktigt för framtiden, fortsätter Andersson. 

Den svenska skolan pratar om kunskapens olika former, nämligen fakta, förståelse, fär-

dighet och förtrogenhet. Läroplanen framhåller demokratiska arbetsformer mellan elever 

och lärare, de skall samarbeta. Jag har själv under mina pågående studier i ett annat ämne 

läst om interaktiva lärandets betydelse och dess förtjänster. Språkinlärning kan fungera 

som ett exempel på interaktiva lärande. Tjejerna beskriver enligt min uppfattning en form 

av interaktiv språkinlärning då eleverna får använda språket och prata engelska under 

lektionerna. Visst är det viktigt att kunna grammatiken också, men det är även viktigt att 

öva sig att tillämpa det man läst. 

 

Enligt Bourdieu kan kapitalinnehav innebära socialt kapital i form av tillit inte bara till 

sina närmaste och andra viktiga, utan även till myndigheter och institutioner som skola. 

Det är möjligt att tjejerna genom sin habitus skulle vara disponerade för socialt kapital 

som gör att de vågar känna tillit för den svenska skolan och utbildningssystemet. Där-

emot uppfattar jag att det var allt annat än tillit de kände för skolan där. Alla tjejer upp-

skattar den svenska skolans syn på elever, lärande och vad som är kunskap. Skolsvårighe-

ter kan inte ensidigt förklaras utifrån elevens bakgrund eller invandring. Det kan vara på 

sin plats att problematisera den pedagogiska praktiken i klassrummet utifrån dessa elevers 

perspektiv, vilket tjejerna så medvetet förklarar.   I Sverige har eleverna egna organisa-

tioner och de har möjlighet att påverka arbetsmiljön i skolan. Det är uppenbart att förvå-

ningen måste ha varit märkbar inför ett stort utbud av olika medel och vägar till kunska-

per. Sverige har också haft utantilläsning och aga i skolan. Visst är det säkert många i 

medelåldern och äldre som känner igen sig i kravet av att kunna läxorna utantill. Sverige 

har haft flickskolor. Samtidigt kan frågan om vad den svenska skolan är idag vara befo-

gad. Skolorna i landets storstadsområden är segregerade. Gymnasieelever hoppar av från 

sin utbildning, skriver tidningarna. Listan på problem kan göras lång. Sverige har inte en 

skola för alla. Skolan är inte likvärdig. Systemet med studielån har inte så lång historia, 
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men studielån har öppnat dörrar till högre studier även för barn som inte kommer från 

välbärgade hem.  

 

Svaren på frågan vad tjejerna skulle berätta om skolan i Sverige visar på hårda socioeko-

nomiska villkor i deras egna länder. Tjejerna jämför och berättar hur mycket mer svenska 

elever har av olika resurser. Längre skoldagar, mindre klasser, studiebidrag, datorer, In-

ternet, mat, böcker och elevskåp är exempel på materiella resurser som de flesta av tjejer-

na knappt kunnat drömma om i sina hemländer. Då Bunar diskuterar segregation använ-

der han begreppet konfigurationer när det gäller skillnader i grundläggande socioekono-

miska villkor. Jag har förstått att tjejerna kommer från familjer med olika socioekono-

miska villkor. Vi vet att svenska familjer lever under olika socioekonomiska villkor. Vi 

vet att det finns socioekonomiskt segregerade områden. Vi vet att det finns skolor i Sve-

rige som behöver mer resurser, men inte i jämförelsevis som i tjejernas gamla skolor.  

 

Både personer med utländsk bakgrund och svenskar kan känna sig osäkra inför varandra 

med de olika bakgrunder de har. Hur länge håller det med tanke på snabba förändringar, 

rörlighet, kommunikation, internationalisering och globaliserad tillvaro? Johansson 

(2002) ser en paradox i utvecklingen: ”Ju mer internationaliserad verkligheten blir, desto 

mer nationaliserad blir verkligheten och den svenska identiteten fylls med innehåll (sid. 

278). Enligt Johansson får den svenska identiteten en ökad politisk betydelse.  

 

En femtedel av barnen i skolan har en anknytning till ett annat land. Allt fler kommer att 

möta personer med utländsk bakgrund ansikte mot ansikte, och ta ställning till hur förhål-

la sig till dem. Det är först när vi konfronteras med verkligheten som våra kunskaper och 

attityder blir prövade framhåller Herlitz. Kan vi acceptera att människor kan leva på 

många olika sätt? Kan vi förstå att i grund och botten, oavsett vem man är eller varifrån 

man kommer så har vi människor lika behov.  I filmen ’Hus i helvete’ ledde allt som var 

tänkt att vara kärlek och omsorg från far till familj och dotter, till en förvirringens och 

förnedringens anhopning. Hur kommer det sig att pappan var övertygad om att han måste 

göra det han gör och ingenting annat? Hur löste sig problemet med de skvallrande och 

baktalande människorna i omgivningen? Enkelt, för det var inte någon som pratade illa 

om hans familj. Det visade sig att det var hans egna föreställningar som bildade muren 

och begränsade honom. Varken familjen eller vänner skulle bemöta honom sämre eller se 

ner på honom om han lät bli att förtrycka och tyrannisera sina närmaste. Tvärtom.  
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Spelar det någon roll var man bor? Det var några tjejer som menade att folk i större städer 

är mindre fördomsfulla eftersom de är vana vid personer med utländsk bakgrund. Integra-

tionsverkets utvärdering ”Att flytta eller inte flytta?” handlar om hur bostadsbristen i 

storstäderna leder till att det blir svårare att få en bra introduktion till det svenska samhäl-

let och komma igång med språkstudier. En av tjejerna hade bott i en mindre stad där hen-

nes mamma hade haft flera svenska väninnor. De flyttade till en storstad och mötte pro-

blem liknande de som beskrivs i rapporten. De hittade folk från sitt eget land och ett nät-

verk där de kunde få stöd. Problemet var att de bodde i kappsäck under en lång tid. Det 

dröjde länge innan de fick en egen bostad och både hon och mamman kom igång med 

studierna. 

 

Den sociala integrationen i form av vänner är en viktig förutsättning för annat deltagande 

i det nya samhället. Skolan och frivilliga organisationer utgör en del av olika nätverk i 

samhället och deras betydelse för relation - och kontaktskapande är viktigt. Samtidigt 

finns det olika nära och djupa kontakter och relationer, alla som man känner blir inte ens 

kompisar. Ålunds strukturella integration handlar om i vilken utsträckning personer med 

utländsk bakgrund har tillgång till sådana sociala nätverk där förmedlingen av sociala, 

politiska och kulturella värden äger rum. Ålund påpekar att det är staten med sina mål 

och ambitioner som har det yttersta ansvaret för att dessa personer blir involverade och 

delaktiga.  

 

I Bourdieus mening finns det fält av politiker och politisk makt. Hur får personer med 

annan bakgrund kunskap om vägarna till fältet, hur de kan träda in i fältet och fältets ge-

mensamma värderingar? Hur kommer personer med utländskt bakgrund åt makten? Tje-

jerna är kloka och insiktsfylla när de pekar på nödvändigheten av och fördelarna med att 

deras föräldrar får vara ute bland svenskar. På arbetsplatserna knyts kontakter och vän-

skap kan uppstå. Inte enbart tjejerna utan alla vinner på delaktighet och inflytande. Poli-

tiska, sociala och kulturella värden förmedlas, synas, bedöms, stötts och blötts. Föreställ-

ningar och fördomar blir prövade. Allt som görs för att tjejerna får det livsrum de vill ha 

är bra.  

 

Det har varit mödosamt att göra sig hemmastadd. De här tjejerna har gjort sitt allt för att 

anpassa sig i samhället, skolan och kulturen. De har kämpat och försökt göra sitt bästa 
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med att få kompisar och komma vidare. Det är mest folk i tjejernas egen ålder eller något 

äldre som verkar vara mer reserverade. Kan det vara så att mötet i vardagen innebär mö-

ten med just jämngamla. Det är i skolan de träffar lärare i medelåldern. Var skulle de träf-

fa äldre personer med annan bakgrund? Förresten, hur ofta träffar unga svenska tjejer 

äldre personer? Hur ska man bete sig för att bli accepterad? Det är olyckligt om tjejerna 

tar på sig ansvaret och gör samhälleliga problem till sina. Jag hoppas att det inte är så, 

men jag uppfattar inte att tjejerna lyfter fram intressen och frågor som de upplever ge-

mensamma för tjejer med utländsk bakgrund och vill försvara dem. En av tjejerna lyfter 

fram betydelsen av ett nätverk. Att förutom svenska kunna ytterligare språk eller att klara 

sig och förstå länder utanför Europa borde vara betydelsefyllt gångbart kapital i Bour-

dieus mening. Tjejerna framhåller varken sitt språk eller sin kultur, men jag hoppas att de 

blir medvetna om och ser hur mycket kapital de har.  

 

Jag får en känsla av att tjejerna har en något idealiserad bild av Sverige. Vi vet att det 

finns olika former av förtryck i Sverige också. Det finns många som vill vara med och 

definiera en människa. Personens identitet kopplas ihop med utseendet. Alldeles för 

många unga tjejer fastnar i ekorrhjulet där man jagar efter, låt oss säga en artificiell, inte 

äkta identitet för att bli sedd och accepterad; man ska vara smal för då blir man sedd. För 

smal är smart och smal är sexig. Det finns tjejer som mår dåligt och är självdestruktiva. 

Unga människors sexualitet är utsatt för påverkan och utnyttjande av olika intressen. Re-

dan på lågstadiet blir grova könsord slängda på flickor. Andersson (2003) beskriver 

könsordning med uttrycket sexualitetens ekonomi.  Att kalla en flicka för en hora är ett av 

de verbala sanktionsmedel som upprättar och bekräftar könsordning bland ungdomar.  

Det finns mycket kvar att önska när det gäller unga människors uppväxt.  

 

Man kan inte dra vare sig tjejer och erfarenheter eller deras hemländer över en kam. Alla 

invandrare är inte lika, inte svenskar heller. Vissa samhällen är mer slutna än andra, vissa 

familjer har mer resurser än andra och vissa föräldrar har mer utbildning än andra. En 

gemensam sak är att det inte råder demokrati och jämlika förhållanden i dessa länder. 

Mitt land är ett klassamhälle, som en tjej uttrycker det. ”I mitt land är det diktatur”, säger 

en annan. Det finns frihet i Sverige. Tjejerna har förstått att man i Sverige ifrågasätter 

skillnader och orättvisor som är könsrelaterade. Jämlikhet handlar om vilka rättigheter 

och skyldigheter en människa har, oavsett kön. Kvinnan är inte beroende av släkten. Istäl-

let för storebror, far eller make är det kvinnan själv som har rätt att representera sig själv. 
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Jag uppfattar att det hos några av tjejernas familjer finns en förväntan på ett visst beteen-

de och livsstil, men att förväntningarna är mer eller mindre förhandlingsbara. Ett par tje-

jer berättar att de många gånger haft åsikter som legat långt ifrån föräldrarnas. Jag uppfat-

tar att tjejerna har egna anspråk på hur de vill leva och vad de vill göra. Andersson (2003) 

finner i sin studie berättelser av tjejer som önskar om ett jämställt förhållande gentemot 

sin kommande make. I Sverige har vi demokrati, men varför behöver vi jämställdhetspla-

ner och jämställdhetspedagogik? Om samma villkor gällde för mannen och kvinnan så 

skulle de få lika lön för lika arbete. I Sverige diskuteras och ifrågasätts fenomenet kvin-

noarbete och mansarbete. Kan kvinnans fysiska egenskaper användas som argument för 

att stänga ut kvinnan från vissa arbeten? Det finns kvinnor som vill bli brandmän och det 

finns industrier som efterfrågar fler kvinnor. Det finns begrepp som dubbelarbetande 

kvinna.  

 

Det finns olika faser i mötet med det nya landet. Det första mötet känns spännande och 

man är nyfiken. Snart börjar det uppstå missförstånd, osäkerhet, förvirring och stress. Allt 

i den nya kulturen upplevs negativt. Den egna kulturen framstår som ideal. Man drabbas 

av etnocentrism. Med tiden börjar man få allt större insikt och förståelse för det nya. Det 

är möjligt att tjejerna i mer eller mindre omfattning upplever ”normtryck” med till och 

med oförenliga förväntningar och krav på beteendet och handlandet utifrån normer både 

här och där. Anpassning till nya normer skulle kunna betraktas negativt, att det egna jaget 

riskerar att försvinna. Här är det angeläget att notera att oavsett bakgrund lär man inte 

undgå normtryck var man än befinner sig. Jag uppfattar att tjejernas berättelser innehåller 

positiva inslag om förändringar som mötet med det nya landet medfört. Tjejerna har stör-

re möjligheter här att göra det de vill av sina liv. De vågar drömma om en framtid som de 

tycker är bra och som de själva får vara med och forma. Deras sätt att aktivt påverka är att 

ta vara på möjligheten att gå i skola. Jag tycker att tjejerna passerat mötets olika faser, de 

säger att de har blivit förankrade i det nya landet. De visar intresse och är beredda att ha 

svenska tjejkompisar, men de saknar dem. Så länge de inte möter svenska tjejer, så vet de 

egentligen inte hur svenska tjejer förhåller sig till dem.  

 

Målen för integrationspolitiken innebär samhällsgemenskap och samhällsutveckling som 

kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara 

delaktiga i och medansvariga för. En viktig uppgift är att förebygga och motverka 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism och befrämja integrationen mellan nya 
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och gamla svenskar. Integration innebär inte att man måste glömma sin historia och för-

neka sin bakgrund. Det är väl här mångetnicitet och mångfald kommer in. Man vill bli 

accepterad som den man är man och man vill ha lika möjligheter när man säger att man 

vill bli sedd svensk. De svenska är involverade i samhället och jag vill också bli involve-

rad. Enligt Bunar & Trondman (2001) är det viktigt att se likheter bakom olikheter. I för-

sta hand är vi människor med grundläggande gemensamma behov. Vi behöver varken 

etnisk differentiering eller etniska gränser. Vi behöver ett samhälle som utgår från det 

gemensamma bästa och där villkoren är lika för alla. Utanförskap är inte en egenskap hos 

personen, inte heller hos gruppen. Problemet ligger på samhällsnivån. Strukturella pro-

blem kan inte förenklas till individernas problem. Vi får se vad Integrationsverkets makt-

utredning som är särskilt inriktad på integrationsproblematiken kan åstadkomma. 

 

Det finns en politik som betonar vikten av att bevara kultur och språk. Trots allt dyker det 

upp, mer eller mindre uttalat, förväntningar på assimilation. Det talas även om dold ra-

sism och främlingsfientlighet. Till och med triviala saker som mat kan utgöra en symbol 

mot det okända och främmande. Tjejerna har mött fördomar, misstänksamhet och otrev-

ligheter, men lyckligtvis inte i så stor omfattning. Det finns de som menar att vi männi-

skor tenderar att stötta vår egen bristande självkänsla och klara av problem i vardagen 

genom att framhäva brister hos andra. På samhällsnivån, påstås den politik som förs kun-

na fungera antingen som positiv eller negativ signal. En åtstramande politik och hårdare 

villkor för personer med utländsk bakgrund kan skapa och förstärka negativa attityder 

och inställningar. 

  

Arbetslösheten hos personer med utländsk bakgrund är hög. Strukturell diskriminering på 

arbetsmarknaden minskar i takt med när vuxna, kanske föräldrar till tjejerna blir anställ-

da. Vad krävs det att få vara delaktig? Ifrågasättande av ett namn och etnocentrism hos 

arbetsgivare.  Diskussionen om att behöva byta sitt namn för att komma in i arbetslivet är 

inte nytt. Välutbildade personer med utländsk bakgrund söker jobb, ibland flera hundra, 

men får inte jobb. Det spelar ingen roll vilken kompetens man har, man blir inte kallad 

till intervjun och man får inte arbetet. När arbetsgivarna ser mitt utländska namn på ansö-

kan, lyfter de min ansökan åt sidan och jag blir bortsorterad, menar många arbetslösa 

personer med utländsk bakgrund. Men gäller inte mångfalden alla? Att bakom mångfal-

den inte kunna se likheterna och att i likheterna inte kunna se mångfalden är en mycket 

talande tanke, tycker jag. I första hand är vi faktiskt människor med behov, brister och 
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fördelar. Samhället ska kunna förändras. Jag hoppas att tjejerna fortsätter tro att utbild-

ning lönar sig. 

 

Jag läste för ett tag sedan i en av våra länstidningar en helsidig tidningsartikel om ett par-

tipolitiskt ungdomsförbund. Tråkigt nog nämndes ungdomar med utländsk bakgrund inte 

med ett enda ord i artikeln. Värt att notera med tanke på hur deras partiledare profilerade 

sig på frågor som har med medborgarskap, svenska språket och personer med utländskt 

bakgrund att göra i förra valet.  

  

Fadime Sahindal, född i den kurdiska delen av Turkiet, flyttade med sin familj till Sveri-

ge när hon var sju år. Fadime blev dödad av sin far den 21 januari 2002. Året innan, den 

20 november 2001, höll Fadime ett tal i riksdagen. Hon var då 25 år gammal. I sitt tal 

”Integration på vems villkor?” konstaterar Fadime: ”Hade samhället tagit sitt ansvar och 

hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället, så hade detta kanske 

kunnat undvikas. Hon syftade på svårigheter och konflikter som uppstått för henne och 

familjen under en längre tid, då Fadime ville välja sin livsstil och partner själv. Fadime 

sade i sitt tal att hon till skillnad från sina föräldrar levde och var en del av det svenska 

samhället. En tolkning av Fadimes tankar skulle kunna vara följande:  För att föräldrar till 

barn och ungdomar med utländsk bakgrund ska kunna känna tillhörighet och gemenskap i 

samhället och i vardagen deras barn och unga vistas i, måste de på något sätt få bidra till 

det (Fadimes tal i riksdagen).  

 

Kritiska röster ifrågasätter kulturella förklaringar på problem och varnar för konsekven-

serna. Strukturella missförhållanden, social ojämlikhet och orättvisor förstås och bortför-

klaras i termer av kulturella olikheter. Kritiken höjer krav på att synliggöra dessa struktu-

rer som exkluderar människor med annan etnisk bakgrund än svensk från att delta och ta 

del av samhällets institutioner på lika villkor som majoritetsbefolkningen.  

 

En av mina första frågor var om svenska tjejer och tjejer med utländskt bakgrund har nå-

got gemensamt med varandra. Jag uppfattar att de har gemensamma intressen att de skul-

le vinna på att mobilisera sig kring dem. Jag har strävat att inte söka efter motsatsförhål-

landen. Min undersökning är begränsad i antal informanter och metoder. Det informan-

terna uppfattar, tycker och tänker i samtalen gäller bara för dem. Återigen tycker jag att 

det är viktigt att bakom mångfalden kunna se likheterna och att i likheterna kunna se 
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mångfalden. Ett möjligt svar kan sammanfattas i följande: de är unga och de bor i Sveri-

ge. De drömmer om framtiden, om utbildning om resor och kärlek. Om att leva ett bra liv 

med självständighet och jämlikhet. De vill vara svenska tjejer med det de hade med sig 

och med det de här får. 
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Appendix  
 
I detta appendix redovisar jag samtalet som fördes efter det att jag tillsammans med två 

av de intervjuade tjejerna hade sett filmen ’Hus i helvete’. Intervjuerna i samband med 

filmen behövde mer tid än de övriga intervjuerna. Även platsen var viktig. Vardagsrum-

met hemma hos mig fick bli den plats där vi kunde sitta ostörda. Jag ville låta tjejerna 

reflektera samt att ha tolkningsföreträde, liksom utgöra bryggan mellan filmen och verk-

ligheten så som de upplevde den.   

 

Filmen ’Hus i helvete’ är relativt ny, från år 2001. Det finns andra filmer som har varit 

aktuella, men valet av denna film avgjordes av att det var en kvinna stod bakom både 

manus och regi. Hon heter Susan Taslimi och är född, uppvuxen och utbildad i Iran. Jag 

tyckte att filmen ’Hus i helvete’ var ett bra val, eftersom jag ville ge röst och utrymme för 

tjejer. Ibland kan verkligheten te sig som i en film, men film är film och inte verklighet. 

Filmen ’Hus i helvete’ handlar om en invandrarfamilj med far, mor, två vuxna döttrar, en 

yngre son och farmor. De bor i en stad, i ett av förortens höghus. De är egna företagare, 

men inte officiellt. Pappan driver en cateringfirma i familjens kök och mamman har sin 

syateljé i ett mindre rum i lägenheten. Det är en stor och viktig sak familjen förbereder 

sig inför. Den ena av döttrarna ska gifta sig. Den andra dottern har kommit hem från 

Amerika. Hon är så glad åt sin yngre systerns lycka. Den unge sonen går i skola. Farmor 

finns med i allt som sker, vare sig de andra vill det eller inte. För det mesta verkar hon 

befinna sig i en annan värld, men snart upptäcker man att skenet kan bedra. Hon överras-

kar alla med sina iakttagelser, rappa, fräcka salvor och fyndiga kommentarer. Det verkar 

finnas något alldeles särskilt och kärleksfullt mellan den hemvändande dottern och far-

modern. Familjen lever ett ingalunda lugnt liv. Man behöver bara glänta på dörren till  

familjens inre rum och hemligheter för att förstå att den tillsynes patriarkala ordningen 

rymmer hur mycket oordning, kaos och förvirring som helst. Hur hemligt är allt det som 

verkar vara hemligt?   

 

Man kan säga att jag experimenterade med att se film, eftersom det var med två av de 

intervjuade och inte alla sex jag såg filmen. Det var den första gången jag använde film i 

studiesammanhang. Jag hade vid startgroparna övervägt tanken på att använda mig av 

film. Den tanken väcktes åter till liv, när en av de andra intervjuade spontant förklarade 

en för henne viktig och avgörande sak genom en film som hon hade sett. Det var då jag 
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slutade tveka och tog beslutet att pröva på att använda film. Det var genom intervjuer, 

men även via filmen och diskussioner jag skulle få underlag för mina intryck. Hur är det 

att vara ung tjej i Sverige? Jag var inte förberedd med några frågeställningar, däremot 

hade jag mitt intresse för tjejer med annan bakgrund i tankarna.  Tigervall (2003) påmin-

ner oss om att filmerna skapas i en kontext. Tiden, platsen och de diskurser som finns i ett 

samhälle, kring de fenomen man vill berätta om vid filmskapandet, utgör viktiga faktorer 

som avgör vilka berättelser som kan berättas och hur de berättas. Tigervall framhåller att 

det inför analysen är viktigt att beakta den kontext där filmerna skapas. År 2000 var det 

flyktingdebatten och kulturdebatten som dominerade medierna. Kulturdebatten handlade 

bland annat om invandrarkvinnors levnadsvillkor och problem i Sverige, förklarar Tiger-

vall. Vad jag vill säga är att det inte var förutsättningslöst jag började se filmen.  

 

Det var två tjejer som tillsammans med mig såg filmen. Samtalen efter filmen bygger på 

tjejernas tankar av livet både här och där och reflektioner och tolkningar av de problem 

som filmen gestaltar. Film är inte verklighet, men film kan vara en form av berättelse av 

verkligheten. Ingen av oss hade sett filmen tidigare. Äntligen var vi framme vid dagen då 

vi tillsammans satt bekvämt i soffan för att se filmen. Stämningen var förväntansfull. Fo-

kuseringen på filmen skapade en tystnad i rummet, men det var även många fnitter och 

skratt filmen lockade fram. Filmen grep oss alla. Då och då bröts tystnaden av korta, 

spontana kommentarer. Det var inte meningen att fråga hur mycket eller hur djupt tjejer-

nas egen verklighet speglas i filmen. Jag fick för mig att det nog fanns situationer som 

tjejerna kände igen sig i. När filmen var slut flyttade vi in i ett annat rum och började 

samtala. Vad tyckte vi om filmen?  

 

Det var lyckat att se filmen tillsammans med två tjejer, istället för med en tjej. Jag tror att 

konstellationen tre ger fler spår och reflektioner. I den följande texten redovisar jag inte 

hela filmen utan delar som tjejerna spontant kommenterade och delar som jag tog upp. 

Hur kommer det sig att vi diskuterade vissa saker mer och andra saker mindre? Jag var 

intresserad av tjejernas reflektioner och tolkningar av filmen och de problem filmen ge-

staltar. Jag förstår att en viss del av det som vi samtalade om manades fram av själva fil-

men, dess dynamik, fart, spänning, klimax och lösning. De kursiverade meningarna byg-

ger på informanternas spontana kommentarer och är så nära citat som möjligt. Jag förde 

anteckningar både under och efter filmen.  
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Tillsammans med familjen möter herr Serbandi den från Amerika hemvändande dottern 

Minoo. Bland det första herr Serbandi gör är att väsa åt dottern att hennes kläder inte är 

passande. Det är hennes  klädstil som retar pappan. En av tjejerna berättar att kläderna 

diskuterades jämt. Hennes pappa tyckte att hon skulle klä sig på ett visst sätt.  Han brydde 

sig inte om någon annan klädde sig si eller så bara inte hans dotter. Han var väldigt arg 

om tröjan var urringad och så. Han trodde att nu sitter de från hemlandet och pratar om 

hans dotter och sprider rykten.  Men de andra brydde sig inte, fortsätter tjejen. Hur skall 

en kvinna klä sig? Jag tror att tjejerna måste få bestämma själva hur de vill klä sig. Ti-

gervall (2003) avdramatiserar och ser på den allt för trånga, midjekorta tröjan utifrån tre 

olika perspektiv. Tröjan innehåller för lite material för kvinnans kroppshydda. Tröjan är 

en diskurs som berättar om den västerländska skönhetsidealen på små kvinnor med platta 

magar. I en annan kontext skulle tröjan kunna skvallra om fattigdom och utvuxna plagg.  

 

Hur skall arbetsdelningen i hemmet se ut? Dumskalle! Du drar skam över mig, du är inte 

en riktig man! ropar farmodern åt herr Serbandi,  när han står i sin cateringfirma (hemma 

i köket) och lagar en köttgryta. Tvärtom farmodern tycker de andra kvinnorna i familjen 

att han visst kan ta ansvar för hushållsarbete. Det var säkert så  under hennes tid att kar-

larna gick ut och jobbade och kvinnorna stod i köket och lagade mat. Vad är en riktig 

man? Vill man ha en cateringfirma så får man lov att lära sig att laga mat.  

 

Ni vill döda mig, jag vill inte bada! skriker farmor. Farmor lägger sig i allt. När Nana, 

sonens hustru, markerar gränser för vad som inte angår farmor, pratar hon svenska. Far-

mor vet vad syftet med det främmande språket är. Hon ska inte förstå allt som sägs. Den 

enda gången hustru Nana får prata ifred med sin man herr Serbandi är då farmor sitter i 

badkaret. Vad har svärmor/farmor för position i familjen? 

  

Vilket språk farmor använder! Förutom ”fula ord” säger hon saker som man inte ska säga 

högt, utan hellre dölja. Farmor säger sanningen. Det är sonhustrun Nana som styr och 

bestämmer, inte sonen, tycker farmor. Farmor bråkar och fräser åt henne vid middagsbor-

det. Du vänstrar med symaskinsreparatören! Farmor tror sig veta orsaken till varför sonen 

släppt ifrån sig makten. Han är beroende av fruns gunst i sovrummet. Det retar henne till 

vansinne, men hon har en lösning! Om sonen blir impotent, då tar han tillbaka makten 

från kärringen till hustru.  
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Herr Serbandi är elak och arg hela tiden. Varför vill han kontrollera sin dotter? Minoo 

började umgås med en svensk kille. Hon ville leva sitt eget liv. Hon drar på sig ett dåligt 

rykte. Han vill skydda sin dotter från det farliga svenska levnadssättet. 

 

Herr Serbandi tvingar sonen Sami att bevaka systern. Han gör Sami ansvarig för att Mi-

noo håller sig inom vissa gränser. Minoo talar om för sin bror att han omedelbart ska slu-

ta hänga efter henne. Sami tjuvröker och i sin syskonlojalitet protesterar han mot sin pap-

pa på sitt tysta, men djävulslika sätt. Vad innebär kravet att springa efter Minoo? Sami 

vill bryta mot det traditionella patriarkala ordningen. Din åsna, du lät henne lura dig! 

skriker fadern till sonen. En av tjejerna har egna erfarenheter av att vara kontrollerad. De 

känner till tjejer som lever under familjens krav och kontroll. Andersson (2003) menar att 

flickor i en sådan situation vet att de måste vara listiga.  

 

Varför är Minoo ogift?  Herr Serbandi har en ide om att Minoo har gjort något fel tidiga-

re och därför är hon fortfarande ogift. Det är som om hela hans värld håller på att rasa 

samman. En av de få gångerna herr Serbandi verkar vara glad och nöjd är då han tror sig 

ha hittat en man åt sin förtappade dotter. För honom handlar det om att Minoo inte har 

kvar ”omödan” och att han som far har förlorat i anseende. Minoo drar skam och dåligt 

rykte över familjen. Oskuld är förenlig med familjens moral och heder.  

 

Herr Serbandi vill gifta bort sin dotter. Varför väljer han ut en äldre, rullstolsburen man? 

Du får ändå ingen annan så ta min dotter! vädjar herr Serbandi till mannen. Om ingen 

annan vill ha henne så kanske gubben i rullstolen! En av tjejerna vet hur ett arrangerat 

äktenskap kan gå till och vad det innebär. Hon känner en tjej som blev lurad att åka på 

semester till hemlandet, där hon mot sin vilja blev bortgift med en kusin.  

 

Varför låtsas herr Serbandi att han har makten över familjen, fast han vet att han inte har 

det? Han är inte den enda som arbetar, även mamma Nana med sin lilla syateljé står för 

försörjningen. Pappan vet allt men han vill inte acceptera sanningen. Ingen i familjen 

bryr sig om vad han tycker. De gör inte så mycket motstånd, utan låter honom hållas.  

Egentligen är  det synd om pappan. Vad finns det för förväntningar på en far?  

 

Minoo, som så gärna vill vara med på Gitas bröllop får inte följa med. Hon väcker bara 

löje över familjen, tycker Herr Serbandi. Istället vill han gömma Minoo för festfolket. 
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Hon blir inlåst i sitt rum. Minoo blir sviken av sin mor, som inte orkar kraftigt nog mot-

sätta mannens avsikter. Minoo känner sig förkrossad, ensam och övergiven, men hon ger 

sig inte. Efter en kraftansamling och kämpande tar hon sig ut ur rummet. Som en symbo-

lisk handling slår hon sönder hela dörren. Minoo demonstrerar med hela sin styrka. Hon 

har fått nog.  

 

Nu vill Minoo hämnas på sin pappa. Det värsta hon kan göra är att förödmjuka sin pappa 

inför alla gäster på bröllopsfesten. Hon blir den kvinna som han ser henne. Minoo går 

över gränser och konfronterar öppet både moral och heder. Hon har klätt sig utmanande 

och börjar strippa inför gästerna. Det var inte längre några hemligheter i familjen. Nu vet 

alla att alla vet. Vad skulle de säga?  

 

Vad hände? Blev det någon uppståndelse? Nej, ingen av gästerna bryr sig, mer än att de 

lämnar festen. Herr Serbandi förstår att det är han själv som gjort bort sig. Lugnet lägger 

sig över rummet. Han står ensam kvar mitt i den tomma festlokalen. Den övriga familjen 

med brudparet sätter sig vid bordet. Farmor ber honom komma och sätta sig med dem 

och börja äta. Det är som om ingenting hade hänt. Jag tror att pappan  tänkte för mycket. 

Ibland är det så att om man inte har problem så skaffar man sig problem. 

 

Om filmen 

Till att börja med vill jag kort kommentera mitt experimenterande med filmen och analy-

sen av den. Med hänvisning till Bellour (2000) förklarar Tigervall (2003) att till skillnad 

från film på bio, ger videotekniken möjligheter att studera filmen omsorgsfullt, se om, 

stoppa filmen och ta noggranna anteckningar. Vi tre som såg filmen stoppade filmen någ-

ra gånger, främst på grund av att jag behövde förtydliganden. Det är lätt att hålla med 

Bellour när han hävdar att det bästa är att se en film fler gånger, om man vill göra en bra 

analys. Jag fick nöja mig med att se filmen tillsammans med tjejerna en gång. Under 

skrivandet har jag ringt till en av dem för att klargöra ett par saker. Inledningsvis vill jag 

ställa frågan: Hur mycket olik är filmens familj jämfört med många andra etniskt svenska 

familjer? Jag syftar på tjuvrökande barn, hårda ord, vänsterprassel, svarta affärer, svär-

mödrar, skvaller, gnällande grannar osv. Med det vill jag inte förringa den dominans och 

det förtryck som herr Serbandi utövade. Man kan inte tycka att herr Serbandi var sympa-

tisk. Han hade problem. Han ville till vilket pris som helst leva upp till förväntningar (åt-

minstone som han tror) på en riktig far. Det var ansvaret för familjen och hedern som 
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drev honom. Herr Serbandi tänkte på vad folk skulle tro om Minoo? Andersson (2003, 

sid. 139) tar upp den kvinnliga oskuldens värde som tydliggörs av den förlust som en 

förlorad oskuld menas kunna innebära: inget äktenskap. ”Bevarandet av oskulden kan ses 

som en av den traditionella patriarkala modellens mest solida hörnstenar.” Tigervall 

(2003) menar att kvinnor ofta framställs i underordnade positioner och som ständiga för-

lorare i populärfilmer. Är sådana framställningar negativt eller positivt råder det delade 

meningar om. Antingen befäster filmen föreställningen om att kvinnor alltid är underord-

nade eller engagerar och upprör och skapar förutsättningar för potentiella möjligheter till 

samhällsförändringar. Vad Tigervall kom fram till i sina filmanalyser var att en film kan 

betraktas som både och. En film kan vara en plattform för motstånd för fördomar och 

orättvisor och ge kraft åt förändringar. En film kan även reproducera myter och samhäl-

lets rådande ordning. Samtidigt erbjuder filmen underhållning, spänning, humor och 

romantik. Mina förväntningar var att få mer kunskap om och förstå problem som filmen 

gestaltar. Med tanke på Bellours råd blir mina analyser ytliga när jag diskuterar filmen 

’Hus i helvete’. Jag är övertygad om att filmen ’Hus i helvete’ är att betrakta som både 

och. Tigervall förklarar med stöd av Hall (1997) att kvinnor ofta konstrueras i vissa re-

presentationer som stereotyper. Den förändrande kraften som jag såg den med stöd av de 

två tjejerna, var att filmen utmanar föreställningen om invandrarkulturens orubbliga för-

tryckande av kvinnan och kvinnan som den underordnade, svaga och passiva. Hur det 

blev för familjen efter festen talade filmen inte om, men jag föreslår att allt inte blev sig 

likt.  

 




