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Abstract 
 

Ungdomars uppfattningar om kulturmöten och dess inverkan för deras identitetsskapande process är vad denna 

antologi handlar om. Bidragen, som metodologiskt utgår från Grundad teori, bygger på observationer och intervjuer 

genomförda på geografiskt olika platser i Sverige. Teoretiskt knyter studierna an till identitet och etnicitet. 

Identitetsskapande bland invandrarungdomar behandlas ur tre olika perspektiv. Det första av dessa belyser 

invandrarungdomars dubbla identiteter och de kulturtillhörighetskriser som skapas genom de olika kulturer de lever i. 

Intervjuerna visade här att invandrarungdomarna upplever sig ha dubbla identiteter och därmed klär sig i olika roller 

för att lättare socialisera sig in i olika grupper. Det andra perspektivet rör invandrarungdomars upplevelser av 

utanförskap och grupptillhörighetsbehov. Resultatet av detta antologibidrag visade invandrarungdomars benägenhet 

för vänskapsrelationsskapande med andra invandrare för att deras grupptillhörighetsbehov i dessa relationer blir 

tillfredställda vilket i sin tur leder till minskad utanförskapskänsla.  

Det tredje och sista perspektivet handlar om språkliga tillhörigheter, vad som händer med det svenska språket då 

olika kulturer möts och varför invandrarungdomarna i de svenskglesa förorterna föredrar att prata ”blattesvenska”. 

Resultatet av studien visar att ungdomarna med hjälp av språket visar vilka dom är och att de genom det känner en 

gemenskap och trygghet som de inte finner hos etniskt svenska ungdomar.     
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra informanter som genom att dela med sig av sina 

livsberättelser har gjort det möjligt för oss att genomföra det här projektet och gett oss 

inspiration när det har varit svårt att hålla modet uppe. Ett stort tack ska också vår handledare 

Anita Andersson ha för att ha väglett oss genom arbetet och hela tiden hållit diskussionerna vi 

haft, produktiva och positiva. Din hjälp att strukturera och följa igenom hela arbetet har varit oss 

guld värd. Vi vill även rikta ett stort tack till familjmedlemmar och vänner som har stöttat oss 

under denna studie. 

Tack! 



 4  

Innehållsförteckning 

DUBBLA IDENTITETER, GRINGOPOLARE, BLATTESVENSKA = 

INVANDRARUNGDOMAR I SVERIGE? ........................................................................... 7 

INLEDNING ................................................................................................................................. 7 

DISPOSITION............................................................................................................................... 7 

SYFTE ......................................................................................................................................... 8 

ETIK ........................................................................................................................................... 8 

METOD ....................................................................................................................................... 8 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .............................................................................................. 9 

SOCIAL IDENTITET....................................................................................................................... 9 

KULTUR .................................................................................................................................... 10 

ETNICITET ................................................................................................................................. 11 

JAG ÄR JAG - BEROENDE PÅ MILJÖ............................................................................ 12 

INLEDNING ............................................................................................................................... 12 

METOD ..................................................................................................................................... 13 

FÄLTET...................................................................................................................................... 13 

ETISKA DILEMMAN .................................................................................................................... 13 

OBSERVATIONER ....................................................................................................................... 14 

INFORMANTER........................................................................................................................... 14 

INTERVJUER .............................................................................................................................. 15 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................. 15 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................ 16 

FLERSPRÅKIGHETER .................................................................................................................. 16 

KULTURTILLHÖRIGHET ............................................................................................................. 17 

ROLLER ..................................................................................................................................... 17 

IDENTITET ................................................................................................................................. 17 

ANALYS .................................................................................................................................... 18 

EN ELLER TVÅSPRÅKIG, VAD ÄR NORMEN?................................................................................ 18 

VEM ÄR JAG? ATT BLI SOCIALT ACCEPTERAD............................................................................ 20 

IDENTITET ................................................................................................................................. 21 

IDENTITETSSKAPANDE I OLIKA MILJÖER .................................................................................... 22 

TVÅ VÄRLDAR - TVÅ IDENTITETER ............................................................................................ 22 

MIXKULTUR .............................................................................................................................. 24 

SEGREGATION ........................................................................................................................... 24 



 5  

SLUTDISKUSSION...................................................................................................................... 26 

”DEN SVARTA ANKUNGEN” – FYRA INVANDRARUNGDOMARS SYN PÅ 

UTANFÖRSKAP, VÄNSKAPANDE OCH GRUPPTILLHÖRIGHET .......................... 28 

INLEDNING ............................................................................................................................... 28 

SYFTE ....................................................................................................................................... 28 

METOD ..................................................................................................................................... 28 

FÄLT.......................................................................................................................................... 29 

DELTAGANDE OBSERVATIONER................................................................................................. 29 

INFORMANTER........................................................................................................................... 30 

INTERVJUER .............................................................................................................................. 31 

ETISKA DILEMMAN .................................................................................................................... 32 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................. 32 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT ................................................................................................... 33 

STIGMA ..................................................................................................................................... 33 

ANALYS .................................................................................................................................... 34 

ETNISK IDENTIFIKATION ............................................................................................................ 35 

UTANFÖRSKAP? ........................................................................................................................ 39 

FÖRSTA MÖTET MED SKOLAN .................................................................................................... 40 

GYMNASIETIDEN ....................................................................................................................... 41 

LÄNGTAN TILL SAMHÖRIGHET................................................................................................... 43 

AVSLUTANDE DISKUSSION ....................................................................................................... 44 

"CHILLA MED LIVET” – EN STUDIE OM INVANDRARUNGDOMARS 

RELATION TILL BLATTESPRÅKET.............................................................................. 45 

INLEDNING ............................................................................................................................... 45 

SYFTE ....................................................................................................................................... 45 

TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING .......................................................................................... 45 

METOD ..................................................................................................................................... 46 

FÄLTET...................................................................................................................................... 46 

OBSERVATIONERNA .................................................................................................................. 47 

ETISKA DILEMMAN .................................................................................................................... 47 

INFORMANTERNA ...................................................................................................................... 48 

INTERVJUERNA .......................................................................................................................... 49 

ANALYS .................................................................................................................................... 50 

VAD ÄR MULTIETNISKT UNGDOMSSPRÅK? ................................................................................ 50 

”DET KOMMER NATURLIGT”...................................................................................................... 52 



 6  

ATTITYDER OCH BETEENDEMÖNSTER........................................................................................ 54 

KULTURCHOCKEN ..................................................................................................................... 56 

SLUTDISKUSSION...................................................................................................................... 58 

AVSLUTANDE DISKUSSION ....................................................................................................... 60 

REFERENSER:........................................................................................................................... 62 

LITERATUR:............................................................................................................................... 62 

OTRYCKTA KÄLLOR: ................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

Dubbla identiteter, gringopolare, blattesvenska = 
Invandrarungdomar i Sverige? 

 

Inledning 

Denna antologi vill vi se som ett inlägg i den pågående diskussionen kring integrering och etniska 

skillnader bland ungdomar och hur dessa skillnader manifesterar sig i invandrarungdomars 

identitetsskapande. Ungdomars uppfattningar om kulturmöten och dess inverkan för deras 

identitetsskapande är vad vår antologi kommer att handla om. Vad är kulturmöten och vad 

innebär det att befinna sig mellan två kulturer där det inte finns en samsyn kring frågor som 

ungdomar ställs inför och ställer sig själva? Det övergripande temat i vår antologi är alltså mötet 

mellan kulturer, hur det påverkar ungdomars identitetsskapande när de står mitt i detta möte. Hur 

ser våra informanter på de svårigheter som kan uppstå när de ställs inför frågor där det ”svenska” 

samhället i stort tycker en sak, men en annan kultur, som är en del av ungdomens liv säger något 

annat. Hur tacklar invandrarungdomar de val och de problem de ställs inför, när exempelvis den 

närmsta umgängeskretsen och den resterande omgivningen inte delar ens världsbild? Hur 

påverkar detta ungdomens liv och dennes sätt att se på sig själva och sin egen situation? 

 

 

Disposition 

Denna antologistudie består av fyra olika delar, varav den introducerande, första delen är 

gemensam och ligger i grund för de följande tre individuella studierna. Det är i den 

introducerande delen som antologins gemensamma syfte presenteras. Följaktligen klargör vi här 

för den metoden vi har använt oss av, i vilken vi förutom tillvägagångssättet även redogör för de 

etiska linjerna som vi under studiens gång har förhållit oss till. Som avslutning i denna 

introducerande del kommer vi att lägga fram vårt förhållningssätt kring de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie. Våra individuella bidrag kommer att presenteras efter den 

gemensamma delen. Dessa är, ’”Jag är jag’ – beroende på miljö” författat av Suad A. Mohamed. 

Shima Shokoohi har författat bidraget, ’”Den svarta ankungen’ – fyra invandrarungdomars syn på 

utanförskap, vänskap och grupptillhörighet”. Det slutliga bidraget till antologin är ’”Chilla med 

livet’ – en studie om invandrarungdomars relation till blattespråket”, vilket är skrivet av Sofia Ali.  
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Syfte 

Syftet med denna antologi är att undersöka hur ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, 

boende på geografiskt skilda platser i det svenska samhället, formar sin identitet utifrån olika 

aspekter och utgångspunkter. Vi vill härigenom belysa problem och möjligheter som kan uppstå 

när olika kulturer möts.   

 

 

Etik 

Viktigt för studier som denna antologi är hur de bedrivs ur etiska synvinklar, vilket vi i egenskap 

av forskare var väl medvetna om under studiens gång. För att bedriva undersökningen så etiskt 

korrekt som möjligt har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som består av 

fyra delar. Informationskravet innebär att den berörda forskaren har skyldighet att underrätta 

undersökningens berörda parter om studiens syfte och mening, samt vad deras delaktighet har för 

betydelse för studiens genomförande. Vi informerade även informanterna om Samtyckeskravet 

vilket innebär medvetenhet om rätten att de själva får bestämma över sitt deltagandes omfattning. 

Konfidentialitetskravet går ut på att informera om att deras personuppgifter kommer att behandlas 

med största försiktighet och slutligen blev alla informanter i enlighet med Nyttjandekravet även 

underrättade om hur all insamlad data enbart kommer att användas i forskningssyfte.1 

 

 

Metod 

Samtliga gruppmedlemmar har utfört observationer, både dolda och deltagande, beroende på vad 

vi funnit mest passande för studiens syfte. Vi har även utfört intervjuer då en forskare enligt 

etnologen Magnus Öhlander inte bara kan använda sig av observationer som metod av den 

orsaken att hon enbart utifrån det inte kan utläsa en persons handlingar, meningar och hennes 

ställningstaganden, inom det område forskaren önskar studera. Genom att även göra intervjuer 

kompletterade vi således observationerna.2 Vi kodade och analyserade sedan samtliga empiriska 

material enligt grundad teori. 

    Grundad teori används huvudsakligen för att granska problemområden och för att utforska 

nya. I samband med detta väcks nya teorier. De teorier som kan genereras, kommer vidare att 

ligga i grund för nya funderingar som senare förklarar ändringar i data. Avsikten med detta 

tillvägagångssätt är att hitta nytt material i de empiriska data som i bästa fall leder till förklaringar 

                                                 
1 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 2007-10-05. Se 

även, Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440ff. 
2 Eva Fägerborg Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 60. 
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och förståelse för diverse områden. Meningen med detta är att forskaren inte ska ha 

förutbestämda hypoteser, av den anledning att resultatet inte ska anses som ett konstaterat 

faktum. Psykologerna Guvå och Hylander formulerar att slutskedet av resultatet ska betraktas 

som ”välutgrundade teoretiska antaganden, aldrig som bevisad sanning”.3 

    Vidare ska man enligt metoden, beträda sitt fält med inställningen om att vara som ”ett 

oskrivet blad”.4 Med det menar Jan Hartman som är filosofie doktor i teoretisk filosofi, att man 

som forskare sedan innan ska undvika att ha egna antaganden kring fältet och vad som kommer 

att ske där. Etnologen Eva Fägerborg menar dock att det inte går att gå ut i ett fält utan att bära 

med sig någon som helst förförståelse.5 Vi har varit väl medvetna om denna svårighet men menar 

att så länge vi själva är medvetna om vår förförståelse så ska vi även kunna förhålla oss till den på 

bästa möjliga sätt.  

    Vi har genomfört deltagande observationer på en högstadieskola, en gymnasieskola respektive 

ett café på olika platser i Sverige. Intervjuerna har ägt rum på olika platser beroende på 

informanternas preferenser. Vi kommer att ta upp och gå in mer specifikt på hur metoden, 

observationer och intervjuer, genomförts i våra respektive antologibidrag. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån gjorda observationer och intervjuer valde vi att utgå ifrån social identitet, kultur och 

etnicitet som teoretiska utgångspunkter, då de ligger gemensamt för antologins samtliga delar. Vi 

kommer i detta stycke att redogöra för dessa utgångspunkter. 

Social Identitet 

Identitet är en individs uppfattning om sig själv, beteckningen för begreppet är koncist; ”idem” 

och med det menas ”densamme”.6 Identiteten skapas genom social interaktion med andra 

individer vilket leder till att den inte bara är föränderlig utan även situationsbunden och detta 

innefattar känslan av att känna gemenskap med andra, visionen om att höra hemma och finna sin 

plats både individuellt och i grupp.7 

    En persons sociala identitet skapas utifrån flera olika aspekter vilka till exempel kan vara ålder, 

kön, klass och etnicitet. Individen väljer därefter, i vissa fall, vilken aspekt den vill lägga större 

vikt vid och därigenom växer även gemenskap med en annan individ. 

                                                 
3 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 5.  
4 Jan Hartman, Grundad teori (Lund, 2001), s. 9.  
5 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, red. Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 60.  
6 Gunnar, Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (Lund, 1997), s. 9. 
7 Ibid, s. 22. 
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    Vår identifiering av jaget inkluderar tre områden; den jag uppfattar att jag har, den jag väljer att 

visa för utomstående och den andra tillskriver mig.8 Erving Goffman som är professor i sociologi 

och antropologi, diskuterar olika tillskriva identiteter som individen får i olika sammanhang. Den 

ena, som är den tillskrivna identitet, menar Goffman är den som minst identifierar individen då 

den ”tvingas” på individen genom exempelvis, att uppträda på ett visst sätt som inte 

kännetecknar den enskilde i vanliga fall. Den ”faktiska sociala identitet” karakteriserar individen 

mer då den lyfter fram att den speglar de intressen och kvaliteter individen själv känner att den 

har. 9   

     Tore Otterup analyserar huruvida identiteten är konstruerad eller bestående, och hans 

slutsatser liknar många andra forskares; identitetsutvecklingen upphör aldrig att avta. Den börjar 

ta sin form när du föds och fortsätter att formas och förändras under hela din uppväxt. Han 

menar att den inte ska ses som något som är tänkt utan hellre något som är flyktigt. Den 

producerar och produceras i kontakt med andra. 10 

 

Kultur 

Ordet kultur kommer ursprungligen från latinska colere som hade betydelsen att odla. Ordets 

innebörd har förändrats genom tiden och är i dagens läge ett av språkets mest komplicerade 

begrepp som har flera olika betydelser.11 Kulturbegreppets olika betydelser är beroende på dess 

användningsområden. I denna studie används begreppet som en definition av normer och 

traditioner, levnadsmönster och seder som kan ha direkta eller indirekta influenser på individen.  

     Skillnaden mellan människor och djur är något som kultur har att göra med. Det har dock 

även med skillnaderna mellan olika människogrupper att göra. Thomas Hylland Eriksen som är 

professor i socialantropologi refererar till antropologen Eugeen Roosens, när han menar att det 

går att hitta flera hundra olika begreppsförklaringar av kultur samt att ”kultur är en elastisk 

storhet”.12 

     En gemensam syn och levnadssätt och gemenskapen om samma tankesätt och världsbild, kan 

ses som det som skiljer en specifik grupp från en annan. Detta är en av de mest förekommande 

tolkningarna av kultur. Thomas Hylland Eriksen anser att detta tankesätt som begreppsförklaring 

av kultur ej är hållbar eftersom det i nästan alla grupper finns olika avvikelser både i levnadssätten 

och världsbilden. Som exempel på detta kan man bara se de ekonomiska skillnaderna mellan en 

grupps individer, gruppmedlemmarnas utbildningsgrader, kön och så vidare.13  

                                                 
8 Gunnar, Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (Lund, 1997), s. 9 ff.  
9 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972), s. 12. 
10 Tore Otterup, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 28. 
11 Thomas Hylland Eriksen genom Raymond Williams, Kulturterrorismen en uppgörelse med tanken om kulturell renhet (Nya 

Doxa, 1999), s. 20.   
12 Ibid s. 23. 
13 Ibid s. 20. 
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Något som Thomas Hylland Eriksen anser är obetänksamt är sättet som man pratar om kultur i 

dagens läge, som om kulturer går att spåra i historien som oförändrade strukturer. Han diskuterar 

även om hur han anser att vi är uppfostrade att se kultur som ett ting, som en grund i det 

förgångna, även innehar fysiska gränser.14 Denna tankegång vidareutvecklar han när han pratar 

om att, även om ordet kultur är ett substantiv så är det inte ett ting, då kultur är skiftande och 

föränderligt.15  

 

Etnicitet 

Begrepp etnicitet kan ej sägas redogöra för någon helgjuten företeelse, med tanke på att detta 

begrepp kan ha olika innebörder.16 Etnicitet kan förklaras med situationen där en grupp kulturellt 

sett anser sig vara olik andra grupper. Detta fenomen går att förklaras med att om inga kulturella 

skillnader skulle finns, skulle heller ingen etnicitet finnas. Det med tanke på att det är vid 

uppmärksammandet av olika kulturella skillnader som en grupp blir etniska. För att detta ska vara 

möjligt är den sociala interaktionen mellan grupper viktigt.17   

     Thomas Hylland Eriksen skriver att det är skillnader som till exempel språk, religion och 

utseende mellan olika grupper, som kan utgöra vad etnicitet är.18 Vidare menar han att det är i 

sociala situationer och relationer mellan individer som etnicitet får sin betydelse och det är på 

detta sätt som begreppet kommer att användas i vår antologi eftersom vi kommer att behandla 

individers möten i olika sociala sammanhang.  

 

                                                 
14 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Nya Doxa, 1999), s. 17 ff. 
15 Ibid s. 20. 
16 Erik Olsson, Etnicitetens gränser och mångfald (Stockholm, 2000), s. 30.   
17 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism (Nora, 1998), s. 22.   
18 Thomas Eriksen Hylland, Kulturterrorismen (Nya Doxa, 1999), s. 23. 
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Jag är jag - beroende på miljö 
Suad Mohamed 

Inledning  

 

Jag; Om du ser på dig själv utifrån de kulturer du lever i och har tagit efter, vem är du? 

 

Vlora;  /.../ jag vet inte… Jag är alltså... jag  har typ, jag vet inte! Jag är jag (!), en som vill leva 

och umgås med mina vänner, inte behöva välja... må bra som mina svenska tjejkompisar utan 

att få tjafs hemifrån. 

 

Jag har i min del av antologin valt att fokusera på individer med annan etnisk bakgrund än svensk 

i södra Sverige.  

Ovanstående citat är taget från ett samtal jag har haft med en informant som menar att det kan 

uppstå konflikter när två kulturer möts och det är ett av de områden jag kommer att beröra under 

detta arbete. Intresset för denna inriktning grundar sig i att jag själv kom till Sverige som ettåring 

och att mina föräldrar har annan etnisk härkomst än svensk. Jag har därför egna erfarenheter av 

att leva i ”mixkultur” och min uppväxt har kantas av funderingar kring vem jag egentligen är och 

vilken kultur jag hör hemma i.  

    Jag har analyserat hur ett antal tjejer med skiftande etnisk härkomst har resonerat kring deras 

försök till identitetsskapande genom miljö, familjeförhållande, kompisar, roller, 

kulturtillhörigheter, flerspråkigheter etcetera. Vad innebär det för individen att vara flerspråkig 

och hur inverkar vårdnadshavarnas synsätt på den svenska kulturen ungdomarnas 

identitetsskapande? Detta är några frågor som jag kommer att belysa genom att knyta ihop mina 

informanters tankar och resonemang med tidigare forskning och teoretiska perspektiv. 

 

Syfte 
Avsikten med det här antologibidraget är att se hur dessa ungdomar talar om sin kultur i sitt 

identitetsskapande, det vill säga kulturalisering.19 Med det menas att jag kommer att undersöka hur 

ungdomarna skildrar sig själva och andra i termer av kultur.20  

I fokus för analysen står följaktligen hur ungdomarna hanterar situationer som kan uppstå då två 

kulturer möts under deras uppväxt, när familjens levnadssätt och värderingar möter det nya 

hemlandets levnadssätt och värderingar, något som ibland kan vara problematiskt. 

                                                 
19 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006) s. 12. 
20 Ibid.  



 13  

Metod  

Fältet 

Jag hade planerat in två olika fält att undersöka, det ena var en gymnasieskola och det andra ett 

café. Jag började undersökning i caféet där jag tog kontakt med huvudansvarig och berättade om 

mitt syfte och visade även upp ett informationsblad där studien beskrevs och jag informerade om 

de etiska hänsyn jag har tagit.21 

 Detta informationsblad fanns vid min sida under hela arbetsprocessen för att vid behov, bevisa 

min rätt att vara där. På så vis fick jag godkänt av de inblandade på fältet, något som enligt 

etnologen Magnus Öhlander är en grundprincip att hålla fast vid.22 

Efter observationen tyckte jag att jag inte hade uppfyllt det som krävdes för att påbörja en analys, 

det kändes som om jag hade spenderat för lite tid på fältet. Men jag beslutade ändå för att sätta 

igång med analysen och eventuellt ringa om några fler frågor skulle uppstå. 

Jag fann kort därefter att jag hade det som krävdes för att bygga en bra grund på, och som 

Kaijser understryker att kontentan inte är hur mycket eller hur länge du har tillbringat din tid på 

fältet utan snarare hur mycket kunskapsmål du har lyckats få med dig, ”det är där vägen till en 

vidare analys öppnas”.23 

 

Etiska dilemman 

Jag har själv stött på både bra och problematiska förhållanden i samband med kulturmöten 

tidigare och gör det än idag, och eftersom jag finner det här så intressant funderade jag på om jag 

skulle bli partisk. Det skulle enkelt kunna inträffa att jag genom mitt engagemang och 

förförståelse skulle kunna misstolka informanternas svar men eftersom att jag gick in med syftet, 

att undersöka hur de såg på kulturmöten så strävade jag efter att distansera mig så långt som 

möjligt. 

    När det gäller de etiska hänsyn som blev aktuella under arbetets gång, kom jag att informera 

vederbörande om undersökningens syfte, klargöra för dem att deras medverkan var frivillig och 

att de närhelst de ville fick avbryta om de inte ville vara delaktiga längre. 

Jag tydliggjorde även att alla uppgifter jag fick in under undersökningen skulle behandlas väl och 

att ingen skulle veta vilka personer som ingått i mitt arbete. 24 För att stärka deras anonymitet, har 

tjejerna liksom staden de bor i fått fingerade namn. 

Mina informanter fick själva naturligtvis bestämma över sitt deltagande och fick information om 

att det insamlade material endast kommer att användas i forskningssyfte.25  

                                                 
21 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999) s. 30. 
22 Ibid, s. 13. 
23 Ibid, s. 30. 
24 Alan Bryman, Samhällvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 441 ff. 
25 Ibid. 
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Observationer 

Arbetet sattes igång när jag en sen eftermiddag besökte ett fik som ofta gästas av ungdomar i alla 

åldrar. Jag satte mig ner vid ett bord långt ner i lokalen och började se mig omkring. Jag visste på 

ett ungefär vad jag var ute efter, eftersom arbetet handlar om invandrare i unga år, så det var inte 

svårt för mig att fokusera på den specifika gruppen.  

Jag startade med att anteckna i mitt kollegieblock om allt som skedde runtomkring.  

Under denna period var fiket inte så välbesökt så jag slapp distraheras av en massa spring och 

prat. 

Det tog inte länge förrän jag fastnade för just ett gäng, anledningen till detta var att de just då 

diskuterade hur en av tjejerna skulle lägga fram för sina föräldrar att hon ville gå på en speciell 

fest. En av tjejerna säger då; ”Äh men fiffla dem, säg att du ska på något informationsmöte om 

någon utbildning du ska läsa till hösten och så slaggar du hos någon av oss”.  

Jag var redan i början av arbetet intresserad av att djupare undersöka hur ungdomar med 

invandrarbakgrund hanterar kulturmöten och hur detta påverkar deras livsstil. Är det oundvikligt 

att skapa sig en identitet utanför hemmet? Kommentaren från tjejen i fiket satte igång frågor hos 

mig och på den vägen valdes mina informanter, dvs. tjejerna från fiket. 

 

Informanter 

Mina informanter var bara tjejer, jag planerade inte att endast ha kvinnliga informanter utan detta 

råkade bara ske när jag valde ut dem från caféet. Samtliga informanter studerar i gymnasiet och 

har bott i ”Norby” (utanför Malmö) under sin livstid. Staden är ganska liten, den har cirka 27 000 

invånare. Alla mina informanter känner varandra sedan tidigare, vissa är varandra närmre än 

andra men de umgås alla på fritiden. 

    

Samira kom till Sverige som två-åring, är ursprungligen från Somalia, och har bott hela sitt liv i 

Norby.  Hon är idag 18 år gammal och läser andra året på gymnasiet.  

 

Yasmine är från Eriteria och är född i Sverige. Hon har bott större delen av sitt liv i Norby men 

bodde även uppe i Norrland som liten. Hon är 17 år gammal och läser även hon sitt andra år på 

gymnasiet.  

 

Vlora kommer från Kosovo och har bott i Sverige sedan 1992. Vlora läser sitt sista år på 

gymnasiet, hon fyller 19 i år.  

 

Kaltrina är 19 år och flyttade från Kosovo till Sverige 1991. Hon är halvalban och halvturk.  
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Irma är bosnier och är den av mina informanter som kom till Sverige sist, hon kom till Sverige 

1994 och är 18 år.  

 

Intervjuer 

Jag använde mig av ett kvalitativt semi-strukturerat upplägg, med det menar jag att jag i förväg 

visste vilka områden jag skulle beröra men att mina informanter hade friheten att formulera sina 

svar precis som dem ville.26 

Jag började med att formulera mitt syfte, Varför gör jag detta? Vad vill jag få ut av det och hur 

kan jag på bästa sätt få kunskapen? Efter det sattes intervjuarbetet igång och när jag väl var klar 

med mina intervjuer var nästa steg att transkribera, från talspråk till skriftspråk.27 

Jag har använt mig av grundad teori som innefattar att man ska undersöka problemområden i 

förhoppning att hitta nya vilka senare kan leda till nya ämnen som klargör ändringar i data.  All 

kunskap avgörs av egna observationer som också är forskarens första steg som han tar i studiens 

riktning. Kontentan av detta är att undersökaren inte ska ha fastställda tidigare antaganden utan 

snarare att resultat övergår till att vara ”välutgrundade teoretiska antaganden, aldrig som bevisad 

sanning”.28 

    Jag utförde 2 gruppintervjuer och 3 individuella intervjuer. Tanken bakom detta var att jag ville 

se hur tjejerna är i grupp och om deras tankar och åsikter är likartade eller individuella.  

Frågor kring vänskap, förorter och skola ställdes i gruppintervjun medan privata frågor som 

familjeförhållande, identitetsskapande, syn på andra individer ställdes i de enskilda intervjuerna. 

När jag väl skulle genomföra intervjuerna, började jag med att samtala med mina informanter om 

vad de gör på fritiden, hur de trivs i skolan och så vidare, för att förhindra eventuella obehag när 

bandspelaren väl sattes igång. 

På detta sätt fick jag även deras förtroende och byggde därmed upp en atmosfär där mina 

informanter kunde känna sig mer bekväma att prata öppnare om känslor.29 

 

Tidigare forskning 

Böcker som har varit mig till stor hjälp under arbetsprocessen för att koppla ihop mina 

informanters berättelser med teorier är bland annat; Tove Otterups Jag känner mig så begåvad bara, 

där belyser han hur flerspråkighet kan uppfattas som ett avvikande beteende samtidigt som han 

                                                 
26 Alan Bryman, Samhällvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 301. 
27 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 85. 
28 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003), s. 35. 
29 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 118. 
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påvisar att majoriteten av jordens befolkning talar mer än ett språk. Utifrån detta har jag sedan 

kunnat konstatera att flerspråkighet klassas som det mer ”normala” än att hamna i facket 

avvikande beteende.30  Otterup diskuterar även hur identitet ofta missuppfattas som något 

påtagligt men att det egentligen är något som ofta förändras och byter form. Allt spelar in 

exempelvis var man befinner sig och med vilka. Identiteten säger han, är något som är 

föränderligt och fortsätter att förändras under livstiden och bör därför aldrig tas för givet. 31  

     Åsa Andersson resonerar i Inte samma lika hur segregation alltmer har diskuterats i media. Hon 

tar då upp miljonprogrammet, hur förorter i städerna töms på svenskar och att det bara kvarstår 

invandrare.32 Detta har jag knutit ihop med mina informanters tankar om hur de ”slänger in alla 

invandrare i ett o samma område” och hur detta leder till att bostadsområdena numera kallas 

förorter.  

     Ove Sernhede har i AlieNation is my nation valt att inte referera områden som dessa till 

invandrareområden utan att han väljer hellre och döpa dem till ”svenskglesa”. Han bygger sitt 

resonemang på frågan, varför det ska ses som om ett överflöd på invandrare och därmed blivit ett 

invandrarområde. Det kan lika gärna ses som brist på svenskar.33 

Gunnar Alsmark diskuterar i Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum om identitet. Det 

finns så många olika definitioner av begreppet men Alsmark förklarar och identifierar begreppet 

på ett tydligt sätt. Jag fann liknelser och igenkännande av hans definition av begreppet med mina 

informanters enklare sätt att uttrycka sig, vilket kommer att utvecklas i analysen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan följer ett antal begrepp som kom att bli viktiga för min forskning. Dessa har jag 

använt som analytiska redskap när jag bearbetat och analyserat intervjuerna. 

 

Flerspråkigheter 

Flerspråkighet medför att en individ talar mer än ett språk. Mer tydligare kan man säga att det 

innebär att en individ har invandrat till ett land och lär sig det nya språket samtidigt som den talar 

sitt eget, d v s hemspråket. Det har diskuterats om flerspråkighet är något negativt eller något 

som anses som normen.  

Tore Otterup menar att flerspråkighet ofta ses som något avvikande, han utgår från att 

                                                 
30 Tore Otterup, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 16. 
31 Ibid, s. 28. 
32 Åsa Andersson, Inte samma lika (Stockholm, 2003), s. 50. 
33 Tore Otterup genom Roger Andersson, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 30. 
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minoritetsgrupper är de som ”tvingas” att tala ytterligare ett språk som inte är deras eget och de 

ses därför som undertryckta.34 

Kulturtillhörighet 

Om man separerar begreppet kulturtillhörighet och analyserar dem var för sig, säger 

begreppsförklaringen av tillhörighet betyder att människan identifierar sig med någon/några och 

skapar sig därmed en känsla av att tillhöra en grupp. 

Kultur preciseras kortfattat som principer, uppfattningar och erfarenheter.  

Slår man nu ihop de olika begreppen står den för att en individ likställer sig själv med dem som 

har liknande principer och åsikter och till följd av detta får en förståelse och känsla av 

grupptillhörighet. 35  

Roller  

Roller innebär att du förklär dig i en roll som gynnar de runtomkring. Individer agerar olika roller 

beroende på vilken miljö och socialt läge de befinner sig i. Enligt sociologen Anthony Giddens är 

rollen baserad på det som krävs av personen i fråga vid en specifik social position.36  

Identitet  

Begreppet identitet står enligt Gunnar Alsmark för att någon är sig själv, ”densamme” för att vara 

mer korrekt. 37 

 Identiteten är ett genomgripande tema i mitt arbete, av den anledning har jag försökt att få 

begreppet förklarat från olika teoretiker och de definierar alla grundsynen på likartade sätt, 

nämligen att identitet är det som gör dig till den du är oavsett flyktiga ändringar. Att du är 

densamma under olika skeenden och perioder. Inom detta område ställs frågor som ’Vad är jag? 

När började jag att vara?’38 

 

                                                 
34 Tore Otterup genom Roger Andersson, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 34. 
35 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 11. 
36 Tore Otterup genom Anthony Giddens, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 30. 
37 Gunnar Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (Lund, 1997), s. 9. 
38 Richard Jenkins, Social Identity (New York, 2004), s. 16. 
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Analys 

 

Jag kommer i denna del att belysa hur en individ kan hamna i två världar när det gäller kultur, 

flerspråkighet, familjens krav på hur man beter sig och hur detta ställs mot de omgivandes 

normer och värderingar. Avsikten är vidare att se detta ur ett identitetsskapande perspektiv. 

I avsnittet En eller tvåspråkig, vad är normen? diskuterar jag om hur flerspråkighet uppfattas, om hur 

informanterna påverkas av att tala två språk.  

Att bli socialt accepterad handlar om hur ungdomarna uppfattar sig själva i förhållande till de båda 

kulturerna. 

Under rubriken Identitet kommer jag att beskriva hur ungdomarna ser på sig själva och sin 

identitet.  

Identitetsskapande i olika miljöer handlar om i vilken utsträckning ungdomarna känner sig mer 

hemma med dem som de växer upp med eller om det skulle ändras om de flyttade till en annan 

stadsdel.  

Under rubriken Två världar - två identiteter diskuterar jag hur ungdomarna påverkas av mötet mellan 

de båda kulturerna och huruvida det leder till dubbla identiteter.  

Mixkultur belyser vilken kultur som ungdomarna tycker passar dem bäst, eller om de hellre väljer 

att leva efter båda kulturerna.  

Rubriken Segregation, innefattar hur informanterna förhåller sig till ungdomar med annan etnisk 

bakgrund.  

I avsnittet Vi mot dem, skildrar jag ungdomarnas upplevelser av att bo och leva i förorten. 

 

En eller tvåspråkig, vad är normen? 

I världen finns det 150 länder och ca 4000 språk, och François Grosjean, en fransk språkvetare, 

visar att hälften av jordens befolkning är tvåspråkig. Han anser att vara två eller flerspråkig klassas 

mer som det ”normala” än att vara enspråkig.39  

När jag frågade informanterna vilket språk de talade hemma, svarade alla att de både talade 

svenska och sitt modersmål med syskonen och föräldrarna. Språket här kan sägas vara ett centralt 

element när det kommer till kulturtillhörighet, genom att ungdomarna faktiskt har chansen att 

prata sitt modersmål men väljer att prata svenska. 

Tove Otterup diskuterar i sin bok ”Jag känner mig begåvad bara” om att flerspråkighet oftast ses 

som en negativitet, han förklarar detta med att minoritetsgrupper är de som vanligen talar mer än 

ett språk för att de tvingas till det och ses därför som svaga.40 

                                                 
39 Tore Otterup, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 16. 
40 Ibid, s. 13. 
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I vilket fack klassar sig mina informanter är något som jag inte kan rå för att undra, i det normala 

eller som det svaga? En av mina informanter sa att hon brukar ta till det svenska språket när hon 

handlar med sin mamma för att lättare platsa i mängden; 

 

Irma; När mamma och jag är i stan, alltså om vi typ är och storhandlar eller så och mamma 

säger något på bosniska, eller hon kanske ropar ut det så brukar folk titta. Visst jag skäms för 

dem förstår inte att mamma ropar kanske att jag ska hämta mjölk, men hon skriker tror dem. 

Då jag svara på svenska typ vilken mjölk, den röda eller? Jag vet inte varför… Att prata 

svenska istället är... jag vet inte, det känns liksom bättre tror jag, ingen bry sig då. 

 

 Ur ett identitetsperspektiv drar jag slutsatsen att språket är ett verktyg som kan användas för att 

anpassa och ”förhandla” sin tillhörighet med. Irma i det här fallet bortser från sin bosniska 

tillhörighet genom att medvetet välja att prata med ett språk som lättare kan relateras av andra, 

det svenska språket. På så vis kan hon identifiera sig med svenskarna och därmed inte sticka ut. 

    De senaste årtionden har det invandrats alltmer till Sverige, vilket innebär att alltfler språk har 

tillkommit och det har uppskattats att det talas mer än tvåhundra språk i landet. Detta är en av de 

anledningarna till att attityden gentemot flerspråkighet har fått en större tolerans och den negativa 

inställningen har ersatts av en positivet.41 

Det ovanstående motsäger det Otterup diskuterar i sin avhandling om hur flerspråkighet oftast 

uppfattas negativt. Om ungdomarna skapar sina identiteter genom möte av andra kulturer, språk 

o.s.v. och på så vis finner sig själva så kan det knappast anses som en svaghet. Om normen 

tydligen innebär att man ska vara så mångspråkig som möjligt, säger det uppenbarligen emot hans 

resonemang om att flerspråklighet skulle vara något negativt.42  

    Ett annat exempel är att vi idag har ett så brett sortiment, språkmässigt, att välja bland om vi 

skulle önska det. Varför erbjuda oss människor att välja och vraka bland jordens mest talade 

språk, om det går emot normen?  

 Flerspråkighet är inte en valmöjlighet utan det är ett krav, bor du ett land där det talas ett annat 

språk än ditt modersmål så måste du lära dig det nya språket för att kunna kommunicera med 

andra. Kulturen å andra sidan är något som du tar till dig, något du väljer själv.  
 

Kaltrina: När vi kom… Eftersom vi kom hit, vi är ju albaner alltså jag är ju alban och när vi 

kommer hit till Sverige och börjar leva efter den svenska kulturen och så...  så fastnar man i 

båda kulturerna och för att mig är det kanske lättare att anpassa mig till den svenska kulturen… 

men mina föräldrar kanske inte accepterar den helt och hållet i och med att jag är alban och det 

finns regler och så, samtidigt så är det svårt för mig att anpassa mig till den albanska eftersom 

jag lever här o alla lever så.. Jag bor ju här! (visar en frustrerad min) 

                                                 
41 Tore Otterup genom Anthony Giddens, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 17. 
42 Ibid s. 16. 
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Kaltrina säger genom sitt citat hur hon finner det frustrerande att leva efter båda kulturerna då 

hennes föräldrar inte helt och hållet accepterar den svenska. 

Hon behöver inte leva efter det nya landets kultur men hon kanske väljer det för att undvika 

eventuella ”sammanstötningar” kulturerna emellan. Detta kan bli mer problematiskt för henne än 

att hon talar mer än ett språk. 

Vem är jag? Att bli socialt accepterad 

 Fyra av de fem av informanterna sa att de kände sig som både svenska och som etniciteten som 

deras föräldrar tillhör, att beroende på miljö och situation så kunde de känna sig mer som den ena 

eller den andra. 

 När jag frågade vad som var svårast att följa ur en kulturell aspekt i respektive kultur var de flesta 

överens om att språket och anpassningen var mest påfrestande; 

 

Vlora; - Svårast är ju att anpassa sig… Jobbigt att försöka anpassa sig till båda... 

Irma; Hemma… alltså det är ju det här språket som är svårast att följa för hemma har jag bara 

mina föräldrar, och där pratar vi ändå svenska och bosniska. Jag glömmer mitt hemspråk, det 

är svårast. 

 

Samira; Jaaa, för mig är det nog att försöka vara sig själv.. Jag är inte mig, hemma är jag den 

somaliska Samira men i skolan är jag svenska Samira. Det är knasigt, för jag är ju egentligen 

eller jag har roligare som svenska Samira…  

Yasmine; Jaa att snacka bra svenska samtidigt som du kan tigrinja (det språk som talas i 

Eriteria) flytande… och att veta vad du är? 

 

”Att veta vad du är”, vem du är och vad du tillhör kan vara svårt att veta när du är i tonåren och 

dina närmsta vänner är från andra kulturer, då du fortfarande försöker lära dig din egen kultur 

och samtidigt försöker att leva efter den svenska kulturen. Det är ganska lätt att klura ut att språk 

och identitet går hand i hand när det kommer till identitetsskapande och känna gemenskap med 

andra. Ett annat exempel på detta framkommer i Vloras resonemang då hon diskuterar om sin 

kusin i Malmö som enligt Vlora endast förhåller sig till individer med utländskt påbrå;  
 

Vlora; Men min kusin i Malmö, hon är ju mycke blattig av sig. Det är jätte stor skillnad mellan 

oss, för där i Malmö, eller hon.. När man kommer hit så ska man anpassa sig till det svenska 

samhället och det innebär att du inte ska kasta svenskarna, men hon umgås med bara blattar. 

Hennes kompisar umgås också med bara blattar, de släpper inte in ”vanliga” svenskar, de enda 

svenskar är i så fall om de är wannabes, de bryter o så pratar de ”blattesvenska” för att komma 

in i gänget. 
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Här ser vi att språket är ett viktigt element i deras vänskap, svenskarna måste prata sämre 

svenska, influerat utav ”blatte svenska” medvetet för att lättare socialisera sig in i gruppen.  

Intressant att lägga märke till är att svenskarna bryter på sitt språk medvetet just för att socialisera 

sig in i gruppen. Det är alltså inte enbart mina informanter som förklär sig i en annan roll än 

deras egen för att bli accepterade. Kan man våga påstå att det sker en förändring i samhället, när 

svenskar inte känner sig tillfredställda med sin etnicitet utan beter sig mer ”blattiga”? 

Ungdomar gör det som krävs för att bli socialt accepterade, genom att gå emot det tillfälliga - 

prata på ett annat sätt som inte kännetecknar dem själva medvetet (bryta medvetet), det som ses 

som ”normen”, (alla bryter i kompisgruppen) kan få sociala konsekvenser för individen genom 

att till exempel bli ”utesluten” ur gruppen.  

 

Identitet  

Att identifiera sig kan vara svårt men det behövs inga enklare ord än ”jag är jag”. Vlora säger 

vidare att hon vill kunna umgås med sina vänner när hon vill utan att komma i dispyt med 

föräldrarna. Alsmark diskuterar detta och menar att beteckningen för identitet står för ’idem’ som 

betyder ’densamme’, ’jag är jag’.43 

Begreppet innefattar känslan om att platsa någonstans, att höra hemma, och i det inkluderas i 

grupp, individuellt och på ett personligt plan. 44  

   Citatet från inledningen är från en informant som analyserar hur hon ser på sig själv utifrån 

kulturmöten. Hur hon identifierar sig själv; 
 

Vlora;  /.../ Jag är jag (!), en som vill leva och umgås med mina vänner, inte behöva välja... 

må bra som mina svenska tjejkompisar utan att få tjafs hemifrån. 

/…/ bara för att dem säger att jag är så, så är jag det. Men är jag inte, men dem säger det… så 

då blir jag det… 

För Vlora innebär detta att hon ska kunna känna sig hemma i grupp, att hon inte ska behöva 

exkludera vännerna för att hennes föräldrar inte accepterar att hon umgås med en viss sorts 

vänner som hon trivs med. När Vlora säger ”dem” syftar hon på hennes föräldrar, i vårt samtal 

framkommer det att hennes föräldrar tillskriver henne en identitet som hon inte kan identifiera 

sig med. Sociologen Erving Goffman menar att om Vlora igenkänns med denna tillskrivna 

identitet så ofta, tar hon slutligen till sig den som sin egen.45 Detta bekräftar Vlora genom att säga 

att på grund av att hennes föräldrar säger att hon är på ett visst sätt, så blir hon även det. En 

annan teori som Goffman talar om är den faktiska tillskriva sociala identitet, den som enligt min 

                                                 
43 Gunnar Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (Lund, 1997), s. 9. 
44 Ibid, s. 22. 
45 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972) s. 12. 
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tolkning, Vlora passar in på. 46 Denna identitet är den som är mest ”äkta” för individen, alltså den 

identitet som har de egenskaper som personen i fråga anser sig själv ha. 47  

Detta begrepp tillsammans med Alsmarks; ”Jag är jag”, finner jag är exakt vad som definierar 

begreppet identitet.48 Denna slutsats drar jag av den anledning att både Goffman, genom sin 

tolkning av begreppet den faktiska tillskrivna identitet, och Alsmarks koncists ”jag är jag” lägger 

fokus på hur individen själv uppfattar sig. 

 

Identitetsskapande i olika miljöer 

Identitet förändras lika mycket som kroppen själv så det är lätt för dessa ungdomar att skapa sina 

identiteter efter vännerna som de umgås med som exempelvis Vlora.  

    Detta tar även Otterup upp då han diskuterar om att identiteten aldrig tar slut med sin 

förändring, den fortsätter att bildas från det att du föds till dess att du går bort. Han fortsätter 

med att resonera om att den inte ska uppfattas som ett enda läge utan snarare som något 

föränderligt, ”något som skapas i möte med andra”.49  

    Vlora som själv säger att hon endast umgås med invandrare för att de är som henne själv och 

på grund av den geografiska platsen inser att hon skulle ändra på sig och rentav byta identitet om 

hon bodde i ett finare område men eftersom hon bor i ett område som mest är bebott av 

invandrare, ett blatteområde som hon själv kallar det, så anpassar hon sig efter det och är som 

dem. Hon stämmer in mycket väl i Otterups teori, eftersom hon är anpassarbar och hennes 

identitet utbytbart efter miljö och i kontakt med nya människor. 

    Roger Andersson som är professor i kulturgeografi, kallar istället sådana här områden, 

’blatteområden’ för svenskglesa. Denna term använder han sig, – av den enligt mig logiska 

anledning- för att områden som dessa mycket väl skulle kunna ses som hög grad av brist på 

svenskar än i hög grad av existens av individer med invandrarpåbrå.50  

 

Två världar - två identiteter 

 Maria Borgström talar om att ungdomens identitet utvecklas genom den sociokulturella 

identiteten och i relation av andra. Det faktum att de härskar mer än ett språk utökar deras 

möjlighet att kommunicera med individer från andra kulturer.51 

Samira känner igen sig och på frågan om hon anser att hon har skapat sig en identitet som hennes 

vänner identifierar henne med, berättar hon om hur hon hellre går mot föräldrarnas kulturella 

norm än den svenska;   
                                                 
46 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972) s. 12. 
47 Ibid. 
48 Gunnar Alsmark, Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (Lund, 1997), s. 28. 
49 Tore Otterup, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 28. 
50 Tore Otterup genom Roger Andersson, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 30. 
51 Tore Otterup genom Maria Borgström, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 34. 
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Samira; Jaa, det har jag gjort för att eh… jag kan ju inte runt och hålla killar i handen i stan om 

min farsa är där. Jag använder ju inte sjal heller, jag bor här och jag är ju uppväxt här. Jag 

passar bättre in i svenska samhället om man inte har sjal på sig. Och vara så med killar på stan 

går inte, min mamma o pappa hade aldrig accepterat det. /.../ Men jag väljer bort min kultur 

då. Jag kramas med killar och är sådär gullig. Som alla är mot killar, jag väljer det med flit för 

jag kan inte säga ’ ah men nej jag får inte krama killar pga min tro’. Jag är som svenskar i det 

fallet och bete mig som att jag visst får krama killar, dansa med dem och vara med dem o så. 

Man blir accepterad socialt då och det går före än att försöka undvika lite utskällning på 

hemmaplan.  

Borgström syftar till att invandrare kan ha dubbla identiteter, som Samira i det här fallet. 

Borgström menar att ungdomarna lever i två världar, föräldrarnas kultur och den svenska 

kulturen som de växer upp med.52 Att gå emot hemkulturen är inte acceptabelt, varken av 

föräldrarna eller resten av släkten. Samira förklarar i citatet nedanför hur det kan förstöra för en 

individ och familjens rykte om denna skulle bete sig på ett oacceptabelt sätt; 
 

Samira; Vi har våra föräldrars rykte att tänka på. Alltså… Om man säger såhär att en 

människa… Så som man kan se om någon har ett fint hus att den lever bra och har det gott 

ställt och så, den är fett med välbärgad alltså…Eh… man vet om att personen bakom dörren 

har det bra men man har aldrig träffat den, så är det med oss blattar, ditt efternamn säger hur 

du och din familj är. /…/ De vet inte ens hur du är, hur du ser ut alltså vem du är… men när 

de… alltså ditt efternamn gör dig, samma sak som bilen gör mannen (alla skrattar), ja men de 

säger så ” bilen gör mannen” /…/ Du är exakt som den okända personen, men ditt efternamn 

är det dyra huset, den visar, nej vad säger man… Den pekar ut alltså… nej den…  

 

Jag; Identifierar? 

Samira; Ja exakt! Ditt efternamn är det dyra huset, den identifierar dig. Hänger ni med? 

Här pekar Samira på den tillskriva identiteten individer får genom att de uppträder på ett speciellt 

sätt, i Samiras fall är det att hon är somalier och värnar om hennes föräldrars rykte. 53 Hon får 

identiteten, att somalier inte går emot sina föräldrar. I detta sammanhang tåls det att nämnas hur 

roller går ihop med Samiras citat, hon måste uppträda på ett accepterat sätt i sociala sammanhang 

som omgivningen godtar.54 

 

                                                 
52 Tore Otterup genom Maria Borgström, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 34. 
53 Erving Goffman, Stigma (Stockholm, 1972) s. 12. 
54 Tore Otterup genom Giddens Anthony, Jag känner mig begåvad bara (Göteborg, 2005), s. 30. 
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Mixkultur 

Ungdomarna blir förvirrade av att leva i två kulturer. Den ena världen kantas av föräldrarnas 

kritik om hur de har blivit försvenskade och i den andra världen får de höra annan typ av kritik 

där de ska börja bete sig mer som svenskar. Man kan undra varför det kan vara så svårt att blanda 

kulturerna och låta en individ formas utifrån det?  

Jag frågade mina informanter om de trodde på mixkultur, att man tar lite från varje kultur (sin 

hemkultur och den svenska) och lever efter den. De tre tjejerna var ganska överens om att det 

absolut gick; 

Vlora- Ja det tror jag. 

Samira- Ja. 

Kaltrina- Ja absolut, det går. Att är möjligt.  

Vlora- Vi vet våra egna gränser, vi går ju inte över dem. 

Kaltrina- Ja men när vi blir äldre och våra barn kommer växa upp med den svenska kulturen 

samtidigt som barnen kommer ha den albanska. 

Samira- Ja men samtidigt så har mina föräldrar förändrats mycket från då jag var liten. Innan 

så var de jätte stränga mot mina äldre syskon när de var 14-15-16 år, men nu förstår de mer 

och låter oss göra mer saker och vi får mer frihet och så. De har påverkats av den svenska 

kulturen och tänker ’ah men det är normalt att göra så’ de är inte svenskar men de förstår mer 

nu. 

Ove Sernhede analyserar hur ungdomar som växer upp i förorten innefattas av ett problem som 

han kallar en ”kulturell identitets-difussion”, kontentan av detta blir att ungdomarna försöker 

vidareskapa sin identitet från hemkulturen in i den svenska.55 Precis som mina informanter säger 

om ”mixkulturen”, de lever i den och det gör även deras föräldrar. De har tagit efter Sernhedes 

begrepp och skapar vidare sin identitet genom de båda kulturerna. 

Segregation 

Samira: /…/och att isolera alla blattar i samma område hjälper ju inte heller... Så fort man 

kommer till Sverige så skickas man till något ställe som bara består av invandrare, ett 

blatteområde och sen så säger… De bygger köpcentrum och allt, man kommer inte ut, de är 

fasta där.   

Segregation innefattar numera, sedan slutet på 80talet, även det som har kommit att kallas 

boendesegregation. När begreppet diskuteras så tas miljonprogrammet upp, att förorter i stora 

eller mellanstora städer allteftersom töms på svenskar och att där bara kvarstår invandrare.56 

    Att bo i ett förortsområde kan ha sina för- och nackdelar. Som Samira talade om kan det 

kanske vara oundvikligt att fastna i ett visst mönster: föräldrarna umgås endast med dem som är 

                                                 
55 Ove Sernhede, AlieNation is my nation (Stockholm, 2007), s. 35. 
56 Åsa Andersson, Inte samma lika (Stockholm, 2003) s. 50. 
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från samma land, ungdomarna hänger enbart med dem som de har vuxit upp med och det största 

misstaget är att det lätt kan förekomma fördomar mot ”de andra”. 

     När jag frågade informanterna vilka de umgås med, om det är blandat med nationaliteter eller 

om deras vänskapskrets består också av svenskar så svarade de ”det är väl blandat”. Men när jag 

ställde frågan; Om ni har två gäng framför er, det ena är svenskar och de andra är invandrare, 

vilka dras ni till och varför?, svarade de;   
 

Alla (samtidigt)- Blattarna (skrattar) 

Vlora- Och det är nog för att de förstår en, det är en trygghet liksom. Alltså 99 % av de 

utlänningar jag umgås med, eller 100 % faktiskt är muslimer och bor här 

 

Jag- Bor här? 

Vlora- Ja, de är också uppväxta här i området, man skapar sina vänner efter området du bor i. 

Här bor nästan bara blattar så jag umgås bara med blattar. Jag är som dem och dem är som mig 

typ. 

 

Jag- Och det beror på att du bor i just det här området? 

Vlora- Ja men om jag skulle flytta till ehh... ja men typ Risnärs så är det klart att jag anpassar 

mig efter dem. Jag blir mer fin och svensk o sådär. Man blir som man umgås ju. 

Åsa Andersson, som har skrivit avhandlingen ”Inte samma lika”, diskuterar varför ett område 

som innehåller fler invandrare än svenskar ska vara ett så hett debattämne, något som 

uppmärksammas så.57 Man kan ju undra varför det är så intressant att diskutera ämnet om och 

om igen men ingen större skillnad märks. Även mina informanter diskuterade kring det ämnet; 

 

Irma: Antingen så ska dessa politiker göra något eller så skit i det. Dom bara snackar hela tiden 

skit om städerna men ingen gör... ingenting görs. Att slänga in ett bibliotek hjälper inte. A. vi 

blir mer instängda där o b den kommer förstöras om ett par veckor. Sen klagar de på att 

blattarna håller sig för sig själva o allt, de låser in blattarna i ett o samma område nästan 

(upprörd) 

Att ungdomarna känner att de ignoreras mycket i sina bostadsområden går inte att missa i citatet 

ovanför, men en informant nämnde att de ändå hade tur eftersom de bor i en liten stad, hon 

menar att det finns städer i Sverige där ignoransen och synen på invandrare – vi och dem – är 

mer påtagligt. 

                                                 
57 Åsa Andersson, Inte samma lika (Stockholm, 2003) s. 50. 
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Sernhede påvisar att ungdomar som växer upp i sådana områden oftast inte känner sig delaktiga i 

det svenska samhället.58 Detta stryks av Irmas påstående att invandrarna håller sig för själva av 

den anledning att de känner sig inlåsta i förorter och därför avskiljer sig från svenskarna och 

spenderar tid med dem som de känner sig hemma med.  

    Dessa städer är inte relevanta för min undersökning så därför går jag inte djupare in på det, 

men det var intressant att se hur dessa ungdomar jämförde sig själva med andra invandrare från 

andra delar av Sverige. 

 

Slutdiskussion 

Att försöka definiera vissa begrepp kan vara svårt, nästintill omöjligt. Ett sådant begrepp i mitt 

arbete har kommit att handla om identitet. Intressant är att de flesta forskare som har fokuserat 

inom detta område använder sig av enkla fraser som ”jag är jag” eller ”den identitet som har de 

egenskaper som du anser dig ha” men ändå uppstår förvirring när man ska försöka identifiera sig. 

En sak är dock säker, du identifierar dig genom din familj, dina kompisar, skolan, samhället och 

alla andra vardagliga element som spelar in i en ditt liv och ur alla dessa aspekter kommer Du.  

Å andra sidan så slutar din identitet aldrig att utvecklas, den fortsätter att formas och ändras och 

kommer förmodligen att göra det hela livet, men du är Du. Det låter inte så komplicerat, eller? 

Majoriteten av mina informanter har fått tillskrivna identiteter som de känner att de inte kan 

upprätthålla, detta visar de genom att undanhålla privata angelägenheter som i en svensks liv 

kanske är ett helt vanligt samtal mor och dotter emellan. 

     En intressant vändning värt att funderar över är hur mina informanter säger att de egentligen 

vill leva och lever efter båda kulturer men när jag ställde frågan hur de själva skulle uppfostra sina 

barn, vilken kultur de skulle gå efter, var de överens om att barnen skulle uppfostras på samma 

sätt som de blev uppfostrade. Hur kommer detta sig? Varför vill dessa ungdomar gå efter sin 

egen kultur när det kommer till barnens uppfostran men säger själva att de tycker att det är 

påfrestande och nästintill omöjligt att leva efter sina föräldrars kultur? Att det är viktigt ”att bli 

socialt accepterad” bland kompisarna och av samhället, nämner tjejerna ett antal gånger men i 

detta fall, antar jag, att det handlar mer om att den sociala acceptansen inom den egna kulturen 

som går före.  

    Att flerspråkighet var ett så hett samtalsämne hade jag personligen ingen aning om förrän 

undersökningens start. Jag antar att jag levde i en bubbla som sa att ju fler språk du kan tala desto 

mer kulturbildad är du, men att det kan ses som en svaghet skapad för att minoritetsgrupper har 

blivit tvingade att lära sig det nya språket är tydligen ett annat sätt att mäta människors kunskap 

på.  

     

  

                                                 
58 Ove Sernhede, AlieNation is my nation (Stockholm, 2007), s. 35. 
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 * 

 

För en ungdom som bor i Sverige men har rötter i ett annat land, börjar funderingarna genom att 

hon föds in i en kultur och lär sig att leva efter den andra, för att undvika att sticka ut.  

Denna börjar jämföra sig med sin omgivning redan som liten då hon exempelvis inte får vara ute 

och leka lika länge som kompisarna, den fortsätter då hon inte får visas offentligt med sin första 

pojkvän och den visar sig när andra människor ur samma land börjar kommentera hennes livsstil. 

En invandrare kan stöta på konflikter kulturer emellan, dessa konflikter underblåses av 

föräldrarna och förstärks av kompisarnas inflytande. Därefter uppstår förvirring och man tappar 

bort sig själv i försöket att sträva efter båda gruppernas önskan och krav. Var lämnar detta 

individen annat än i den totala tomhet och frågor som kvarstår?   
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”Den svarta ankungen” – Fyra invandrarungdomars 
syn på utanförskap, vänskapande och 

grupptillhörighet 
Shima Shokoohi 

 

Inledning  

Mitt bidrag till denna antologi kommer att vara inriktat mot ungdomar i åldrarna 17-19 år med 

annan etnisk bakgrund än svensk, och deras tankar och känslor kring det närgränsade samhällets 

inverkan på deras identitetsskapande process. Jag har valt att förlägga studien till en liten 

invandrargles stad i norra delen av Sverige. Valet av det geografiska läget var inte svårt för mig 

med tanke på att jag har mina rötter i Norrland samt att själva ämnet, uppfattningar om 

kulturmöten, ligger mig varmt om hjärtat med tanke på min etniska bakgrund som skiljer sig från 

den svenska. Något som i denna kontext ligger i mitt intresse är hur en individs etniska bakgrund 

kan forma och ligga till grund för dennes val av umgängeskrets och vänner. 

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att söka efter och belysa strukturer och variationer av olika 

ståndpunkter, tankegångar och upplevelser i anknytning till skapandet av nya vänskapsrelationer 

bland invandrarungdomar, vilket kan benämnas ’vänskapande’. Det jag är intresserad av är att 

belysa hur ungdomar med annan etnisk bakgrund än svenskt reflekterar över valen av vänner i 

förhållande till deras känsla av utanförskap och grupptillhörighet.  

 

Metod  

Studiens fokus i min del ligger på människors uppfattning av vardagsnära förhållanden. Det 

aktuella fältet för min undersökning kom att utgöras av skolan, vilken har en stor roll i individers 

identitetsskapande process.59 Vid sidan av hemmet är skolan den plats som barn och ungdomar 

spenderar majoriteten av sin tid på.  

     Av den orsaken har skolan som uppfostringsinstitution ett betydande inflytande över dess 

medlemmar: både på grund av skolans inflytelserika roll som kunskapsöverförare av det som 

anses vara samhällets grundläggande värderingar och som förmedlare av de essentiella kunskaper 

                                                 
59 Tore Otterup, ”Jag känner mig begåvad bara” - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde (Göteborg, 2005), s. 163. 
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som av samhället anses vara nödvändig för elevernas möjlighet för utveckling till ”dugliga 

samhällsmedlemmar”.60     

 

Fält 

Efter funderingar kring vilken fält som skulle vara mest passande för min studie farmstod 

skolmiljön som ett relevant val med tanke på det höga omfattning av tid som ungdomar 

spenderar där. Den skola som kom att bli mitt mål var den lokala stadens enda gymnasieskola. 

      Etnologen Eva Fägerborg beskriver i sin avhandling, som handlar om kunskap och tänkande 

i en verkstadsindustri, hur första steget för att inleda sitt fältarbete var att upprätta förbindelse 

med det område eller den kontext som skulle undersökas.61 Jag gick till väga på samma sätt som 

Fägerborg, genom att per telefon etablera kontakt med berörda personer. För min del handlade 

det om att komma i kontakt med berörda rektorer och föreståndare vid den skola som jag hade 

valt som fält för observation. Med tanke på att samtycke från skolledning och lärare samt 

föreståndare var avgörande för tillträde till fältet skickade jag även ut ett introduktionsbrev, där 

jag mer detaljerat redogjorde för mina tankar och idéer kring studiens syfte och målsättning och 

hur användningen av insamlad data skulle ske.62 Jag redogjorde med andra ord för de etiska 

principer som man har att ta hänsyn till vid insamling, bearbetning och redovisning av intervju- 

och observationsdata.63 

 

Deltagande observationer 

Jag inledde mitt fältarbete med att utföra tre deltagande observationer som pågick under tre olika 

dagar från skolstart till skoldagens slut.64 Under lektionerna placerades jag längst bak i 

klassrummet från lärarna för att utan att störa elevernas lektionsgång eller stjäla deras fokus från 

läraren, kunna observera och samla material. Deras nyfikenhet kring denna studie och min 

närvaro var inget som eleverna dolde, flera stycken kontaktade mig under pauser och satte ord på 

sin nyfikenhet och intresse.  

     Vid mina observationstillfällen samlade jag material samt letade efter lämpliga informanter 

som skulle vara delaktiga aktörer i studien, vilket gav resultat. Detta var väldigt viktigt för mig 

                                                 
60 Tore Otterup, ”Jag känner mig begåvad bara” - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde (Göteborg, 2005), s. 164. 
61 Om Eva Fägerborgs avhandling se: Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 29. 
62 Ibid, s. 30.  
63 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440 ff. Se även Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 2007-10-05 
64 För vidare information om deltagande observationer se: Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), 

s. 277 ff.  
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eftersom informanterna utgör källor till kunskap och material. Det är genom interaktion med 

dem som jag kommer fram till det empiriska materialet som ligger till grund för studiens analys.65  

     Den insamlade materialet från observationerna analyserade och kodade jag genom användning 

av grundad teori, vilket går ut på att samla och utveckla idéer utifrån inhämtad empiri. Syftet är 

att bättre kunna förstå det vi uppfattar som verklighet genom att tillföra ordning till det.66 För att 

kunna följa upp mina tankar och reflektioner rörande observationerna och för att ha möjligheten 

att inte glömma bort små detaljer från observationerna förde jag fältdagbok.67 Det som fångade 

mitt intresse under observationerna var att elever med annan etnisk bakgrund än svensk, från 

diverse program befann sig på IVIK:s undervisningstillfällen på sin fria tid, en klass som de själva 

inte går i. Detta väckte frågor om varför dessa elever sökte sig till denna klass och de elever som 

gick där.68     

 

 

Informanter 

Informanterna var människor som jag inte hade träffat tidigare eller var bekant med – jag lärde 

känna dem först vid introduktion till fältet och via observationstillfällena i början av studien. 

Relationen till informanterna utvecklade sig mycket bättre än förväntat då de redan från början 

visade intresse för studien och var väldigt diskussionsglada. Deras engagemang under 

intervjuerna och entusiasm för mig och min forskning ledde till att den information de delgav 

mig blev till något av en guldgruva. Detta bidrog samtidigt till en mer avslappnad stämning 

mellan mig och informanterna.   

     Samtliga informanter kommer från en mindre stad i norra delen av Sverige och har skilda 

etniska bakgrunder. Gemensamt för dem är att ingen av dem är etnisk svensk. Informanterna 

kom att bestå av fyra stycken tjejer i åldrarna 17-19. Utav dessa tjejer studerar tre stycken på 

samma skola vilken är stadens enda gymnasieskola, och den tredje går sista året på högstadiet i en 

av stadens två högstadieskolor. De känner varandra och är goda vänner.  

 

Nawal är den enda av informanterna som inte går på gymnasiet. Hon är 17 år gammal och har 

sin härkomst i Saudiarabien. Hon anlände till Sverige 1996 med föräldrar och en äldre bror. För 

tillfället går hon i årskurs 9. 
Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv, ( (Stockholm, 2003) s. 

                                                 
65 Patrik Aspers, Etnografiska metoder (Slovenien, 2007), s. 72. 
66 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003) s. 5. 
67 Strauss, Anselm, Corbin, Juliet, Basics of qualitative research - Grounded Theory Procedures And Techniques (Newbury Park 

CA, 1998), s. 99. 
68 IVIK står för Individuella programmet - Introduktions kurs för invandrare 
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Maya studerar sitt sista år på Naturprogrammet på det lokala gymnasiet och är 19 år gammal. 

Hennes kulturella bakgrund är från Irak, hon emigrerade till Sverige 1996. Vid ankomsten till 

Sverige var hon i sällskap med sin mor och lillasyster, fadern var redan på plats i Sverige.  

 

Maraina är den andra 17-åringen av informanterna, men till skillnad från Nawal studerar Mariana 

sitt första år på gymnasiet, Omvårdnadsprogrammet. Mariana och hennes familj som är 

bestående utav mor och far samt en yngre syster emigrerade till Sverige 1992 från Marocko.  

 

Natasha är 19 år gammal och emigrerade till Sverige med sin familj 1990 från Rumänien. 

Hennes familj består av föräldrarna samt två yngre syskon. Natasha studerar som Maya sitt sista 

år på gymnasiet, Samhällsprogrammet.  

 

Intervjuer 

Jag planerade och utförde nio stycken individuella intervjuer. Under intervjuerna lät jag samtalen 

flöda så informanterna fick utrymme att associera fritt kring ämnet, både för att komma åt 

informanternas åsikter och tankar på ett djupare plan och för att skapa en avslappnad 

intervjumiljö. Viktigt att påpeka är att jag hade med mig en intervjuguide där en lista över 

specifika ämnen som jag ville diskutera fanns med. Man kan säga att jag använde mig utav semi-

strukturerade intervjuer. 69  

     Intervjuerna som varade mellan 20 och 30 minuter spelades in på minidisk.  Det var i den 

lokala gymnasieskolan som intervjuerna utfördes. Tanken var att utföra intervjuerna i en miljö 

som var välbekant för informanterna. Detta menar Bente Gullveig Alver och Örjar Öven, 

författarna till boken Etik och praktik i forskaren vardag, är viktigt för att skapa ökad känsla av 

trygghet för informanten.70 Det inspelade materialet transkriberades i sin helhet, vilket sedan 

analyserades och bröts ner i koder. Kodningsprocessen innebar att jag som forskare ställde frågor 

till det inhämtade materialet för att se vilka specifika omständigheter, händelser eller tydliga 

sociala handlingar som utmärkte sig tydligast. Det kodade materialet kategoriserades sedan enligt 

Grundad teori, som medförde att studiens huvudteman synliggjordes.71 

 

                                                 
69 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 301. 
70 Gullveig Alver, Ørjar Øyen (1998) Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 120. 
71 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori - ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 37. 
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Etiska dilemman 

Vid ansökning om tillträde till fältet skrev jag, som tidigare nämnts, ett informationsbrev till de av 

studien berörda personerna. Avsikten med introduktionsbrevet var att informera de berörda om 

min användning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 72  

     Något som är viktigt att vid upprepade tillfällen informera de berörda om är syftet med 

undersökningen och valfriheten beträffande deltagandet samt möjligheten att avbryta 

medverkandet om de så önskade. Jag ville samtidigt informera om att deltagandet var helt och 

hållet frivilligt samt att insamlat material endast skulle användas i syfte för forskningsändamålet 

och att all information om personerna skulle behandlas konfidentiellt.73 Detta var något som jag 

även klargjorda muntligt vid min första vistelse i skolan och fritidsgården till både de anställda 

och ungdomarna.  

     Jag är medveten om att ett objektivt förhållningssätt i förhållande till fältet och informatörer är 

vikigt. Samtidigt var jag införstådd med att mina personliga erfarenheter och åsikter kunde 

komma att påverka studiens resultat, vilket kan ses som ett metodologiskt problem. Jag har därför 

strävat efter att så långt det är möjligt att inte låta studien färgas av min förförståelse. Samtidigt 

kan mitt ursprung vara en tillgång eftersom erfarenheter kring detta ämne kan ge en sorts 

trygghetskänsla hos informanterna. 

 

Tidigare forskning  

Det finns relativt gott om forskning som handlar om invandrarungdomar kopplat till det så 

kallade förortssamhället. Det har exempelvis skrivits om invandrarungdomar i Stockholms och 

Göteborgs förorter. Däremot har jag inte funnit någon avhandling eller dylikt angående 

identitetsskapande hos invandrarungdomar boende i Norrbotten. Detta faktum bidrog till ökat 

intresse hos mig att utföra mitt fältarbete på detta sätt. För att eventuellt kunna göra jämförelser 

mellan min studie och andra studier där den geografiska kontexten är framträdande har jag valt 

att presentera några av dessa nedan. Den tidigare forskningen som jag har tagit del kan delas in i 

två olika grupper där den ena gruppens fokus är det geografiska läget, vilken här exemplifieras av 

Aleksandra Åhlund och Ove Sernhedes studier och den andra gruppen handlar om vänskapande 

hos invandrarungdomar och här har jag valt Nedžad Mešićs studie. Jag har också använt mig av 

annan tidigare forskning vilken kommer att presenteras i sitt sammanhang i analysdelen.   

     I boken Multikultiungdom skriver etnicitetsforskaren Aleksandra Ålund om kön, etnicitet, 

identitet och där ligger fokus på invandrarungdomar och ungdomar i mångetniska kretsar.74 

Hennes studier är främst utförda i Stockholm. I denna bok skriver hon om hur kultur har fått en 

                                                 
72 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se, 2007-10-05 Se 

även, Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440 ff. 
73 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440-441. 
74 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom - Kön, etnicitet, identitet (Lund, 1997), s. 12. 
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ny klang i de etniskt mångfaldiga storstadsförorterna i Sverige. Hon visar hur erfarenheter av 

utanförskap hos invandrare kan bidra till ett socialt fastställande av identitet och resultera i 

kulturell närhet, vilket i sin tur leder till utbyte av erfarenheter och upplevelser.75  

     Alienation is my nation av Ove Sernhede, professor i socialt arbete, är boken som behandlar 

ämnen såsom livsvillkor och kulturella uttryckssätt i segregationens Sverige. Studien är utföra i en 

utav Göteborgs förorter och dess deltagare är unga invandrarkillar. Studien handlar om de ungas 

kulturformer i förorten.76 

     Det ovan beskrivna studierna berör ämnen som utanförskap och tillhörighet samt dess 

inverkan på individers identitetsskapande process. En annan studie som också är av intresse för 

min studie och som ligger min studie närmast är Nedžad Mešićs studie Jag är kliven (…) Jag är 

uppvuxen så ju” En studie av etniska identifikationer och vänskapande bland ”nya andra generationen” 

invandrare. Denna studie visar på det tydliga samband som finns mellan invandrarungdomars 

etniska identifikationer och sättet dem väljer vänner på.77 

  

     

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Erving Goffmans teorier om stigma. Detta val gjordes på 

grund av mina personliga erfarenheter och förutfattade meningar om hur invandrare kan mötas 

och på förhand dömas av personer i deras omgivning beroende på deras religion, bakgrund, 

namn och utseende.   

 

Stigma  

Vi lever i en tidsepok där vi är mer eller mindre i interaktion med andra individer den största 

delen av vår vakna tid. Detta faktum behöver inte betyda att vi känner alla dessa individer som vi 

kan hamna i interaktion med under vår vardag, i vissa fall handlar det om ytliga möten. Vår 

vardag består med andra ord av möten med andra individer, vid första mötet med en till synes 

främmande person så har vi människor en benägenhet att redan vid första ögonblicket 

kategorisera denne. Dessa kategorier kan visa sig i form av till exempel individens ålder, om 

denne är ung eller gammal, individens kön, klädstil, dennes etniska bakgrund eller religion.  
     Enligt Goffman tillskriver vi personen diverse egenskaper vid kategorisering beroende på 

dennes utseende eller beteende. I och med detta tillskriver vi individen specifika karaktärsdrag. 

Det är först vid interaktion med denna främling som vi kan märka hur individen egentligen är 

                                                 
75 Aleksandra Ålund, Multikultiungdom - Kön, etnicitet, identitet (Lund, 1997), s. 13. 
76 Ove Sernhede, Alienation is my nation - Hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige (Stockholm, 2007), s. 12. 
77 Nedžad Mešić, Jag är kluven (…) Jag är uppvuxen så ju” En studie av etniska identifikationer och vänskapande bland ”nya 

andra generationen” invandrare (Norrköping, 2008), s. 1. 
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och ifall den tillskrivna identiteten är rätt eller icke överensstämmande. Detta sätt att kategorisera 

individer på kan vara stigmatiserande för den berörde. Stigma kan säga manifestera sig genom 

tillskrivna attribut som är ”djupt misskrediterande”.78 Genom att bli stigmatiserad på detta sätt 

kan individen komma att bli diskriminerad eller behandlas felaktigt.79  

     Det finns olika typer och grader av stigman beroende på om de är synbara eller ej. Goffman 

skriver om stigma som uppenbarar sig på tre olika sätt. Det finns det fysiska missbildningarna av 

olika typer, den andra gestaltningen är i form av diverse fläckar på den personliga karaktären 

såsom alkoholism, brottslighet, olika typer av märkliga benägenheter med mera. Den tredje och 

sista formen är det ”tribala” stigmat som uppenbarar sig genom etnicitet, religion eller ras, de 

”tribala” stigmana är överförbar från generation till generation.80      

     Stigmatiserade individer kan komma att söka sig till andra individer med liknande stigma 

skriver Goffman. Denna handling grundar sig i att den stigmatiserade känner trygghet bland sina 

likar, där kan den stigmatiserade få moralisk stöd, känna sig ’normal’, eftersom gruppens andra 

medlemmar har egna erfarenheter och förståelse av det specifika stigmat.81  

 

 

Analys 

Genom transkribering och analys av intervjuerna med mina informanter utmärkte sig vissa 

begrepp och samtalsämnen tydligare än andra, de var både återkommande inslag i intervjuerna 

samtidigt som de framstod som väldigt viktiga för informanterna att samtala och diskutera om. 

Från informanternas uttalande har jag kunnat komma fram till vissa bestämda karakteristiska och 

utmärkande kategorier för analysering. Huvudsakligen kommer jag i analysen att diskutera dessa 

accentuerade kategorier vilka är grundläggande för studiens syfte. Informanterna diskuterade 

ihärdigt om skolan, vännerna, utanförskap och stigmatisering, samtidigt som de diskuterade och 

framförde sina åsikter om att vara invandrare och identifikationen med andra invandrare. Dessa 

kategorier är i sig väldigt överlappande och går på tvärs genom analysens olika tematiker. Den 

första delen handlar om ungdomarnas etniska identifikation, det vill säga hur informanterna ser 

på sig själva i förhållande till etnisk tillhörighet. Den andra delen belyser ungdomarnas känsla av 

utanförskap i det svenska samhället och här aktualiseras Goffmans teorier om stigma. Därefter 

följer ett avsnitt om första mötet med den svenska skolan, följt av ett avsnitt om gymnasietidens 

inverkan på ungdomarnas känsla av grupptillhörighet. Längtan till samhörighet är analysens 

avslutande del och belyser precis som rubriken säger en informants längtan efter 

grupptillhörighet utifrån etniskt sammanhang.  

 

                                                 
78 Erving Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 12.  Erving I love you!   
79 Ibid, s. 14. 
80 Ibid. 
81 Ibid, s. 28. 
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Etnisk identifikation  

Under mina diskussioner med Mariana berördes ämnen som invandrare och svenskar väldigt 

frekvent. Vid ett tillfälle frågade jag henne hur hon såg på sig själv för att närmare få reda på 

hennes tankar och åsikter. Hennes svar var: 

 

Mariana: Jag är varken eller. Jag är både och. Jag är det bästa utav marockaner som jag är utav 

svenskar. Jag valde mig själv såhär, jag valde det jag tyckte var bäst passande för mig. Jag har ju 

lika mycket rättigheter som de där svennarna. Jag får rösta, gå ut, köra bil och allt det där, men 

samtidigt jag har så mycket som de inte har. Jag har Marocko, mitt språk och våra traditioner. 

Det är ju mitt liv, jag väljer hur jag lever den, so what att jag inte är född i Sverige eller har 

blont hår eller ett svenskt namn. Jag har ändå lika mycket rättigheter som de har. Så jag är vad 

du skulle kunna kalla för en marockan-svenne! (haha)  

 

Det är tydligt att se hur Mariana vägrar att binda sig vid det ena eller det andra. Hon har tagit 

ställning själv och avslår tanken på att begränsa sig. Jag tolkar det som att hon har valt att på 

grund av sin livssituation se sig som en mångkulturell individ med det bästa från båda världar.  

     Som Thomas Hylland Eriksen, professor i socialantropologi, skriver så är kultur inte ett ting, 

kultur är fasetterat, flertydigt och obeständigt.82 Vidare skriver Eriksen att grupptillhörigheter, 

som jag i detta fall knyter till Marianas tankar om kulturtillhörighet, är situationsbetingad och 

relationell, vilket betyder att det individuella igenkännandets resultat är beroende på situation och 

med vem jämförelsen sker.83 Min anknytning mellan Marianas tankar och Eriksens teorier beror 

på att hennes svar angående den ställda frågan kan komma att förändras i förhållande till hennes 

livssituation, vilken kan vara lika föränderlig som hennes känsla för den kulturella 

grupptillhörigheten.    

     Mariana fortsätter med att diskutera om hur hon medvetet väljer att inte anamma sina 

föräldrars livsstil: 

 

Mariana: /…/ Asså jag måste ju också tänka på att jag bor ju som här, måste ju kunna passa 

in, bete mig som de gör men jag kommer ju inte glömma bort vart jag kommer ifrån, kan ju 

inte leva som mamma och pappa gjorde i Marocko när de var unga direkt, skulle ju 

dumförklaras på två röda liksom. (haha)   

 

I ovanstående citat går det att utläsa hur Mariana uttrycker tankar kring det som Sernhede 

diskuterar när det gäller ungdomars behov av att bearbeta det psykiska, sociala, kulturella och 

existentiella förutsättningarna som ger upphov till de moderna ungdomskulturerna. Han 
                                                 
82 Thomas Hylland Eriksen, Kulturterrorismen (Oslo, 1999), s. 20. 
83 Ibid, s. 31. 
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understryker att uppväxten i ett starkt ombytligt samhälle kan försvåra eller till och med 

omöjliggöra förutsättningarna för ungdomar att kunna fortsätta med föräldragenerationens 

kultur, livsmönster och identiteter.84 Detta kopplar jag till Marianas tankar om hur hon upplever 

att hon inte kan leva såsom hennes föräldrar gjorde i hemlandet för att uppnå social acceptans i 

det nya samhället.  

     När Mariana ville förtydliga sina åsikter berättade hon att hon egentligen inte förstår varför 

man måste kategorisera individer i dagens samhälle till den nivå som det görs och att hon inte 

förstår vitsen med och nödvändigheten bakom denna handling:  

 

Mariana: Vadå orka kalla folk för det ena eller det andra, jag menar herregud vi är ju inte 

blinda vi ser ju skillnaden utseendemässigt klart och tydligt. /…/ Men asså vadå jag är ju lika 

mycket människa som de är så varför måste man få typ stämpel på sig som invandrare, jag 

menar inte att jag skäms eller så för att vara blatte men när vissa pratar om invandrare och så, 

så pratar de på ett sätt som är vi är mindre värda eller att bara för att vi är invandrare så är hela 

högen kriminella eller nåt sånt. /…/ Man vill som säga åt de: kom igen för fan som om alla 

invandrare kommer från samma land och så.  

 

Detta var ett väldigt intressant resonemang som till stor del kan relateras till den stigmatisering 

som kan äga rum kring invandrare. Det finns flera olika aspekter kring invandrare som etniskt 

svenskar kanske inte lägger stor vikt vid. Det faktum att kontentan av att vara invandrare inte 

innebär att ha samma tro, eller överhuvudtaget ens komma från samma kultur påpekas av 

Regeringskansliet, Kulturdepartementet. I denna rapport, Begreppet invandrare: användningen i 

myndigheters verksamhet, skriver de vidare om att invandrares ursprung och traditioner behöver inte 

vara likartade – det enda gemensamma för alla invandrare är att de har flyttat till Sverige på grund 

av olika orsaker. Det kan vara enkelt att gå i fällan och generalisera invandrare på grund av det 

faktum att de identifierar sig med samma tro. Det som är viktigt att poängtera är att även om 

människor har samma tro betyder det inte att de utför sin religion på samma sätt, eller delar 

samma kulturella bakgrund eller värderingar. I användningen av begreppet invandrare måste 

karaktäristiska drag som exempelvis nationalitet, genus, etnisk tillhörighet, språk, religion, kultur 

etcetera tas hänsyn till annars är det lätt att stereotypisering sker.85  

     Detta fenomen är med sannolikhet vanligt förekommande i vardagen på grund av att många 

individer väljer att gå den enkla vägen istället för att analysera person till person speciellt om det 

handlar om ytliga möten. Vi lever i en hektisk värld där utrymmet för att ta sig tid att analysera 

simpla möten med främlingar, som man exempelvis möter på väg till jobbet, är svårare än att ta 

den enkla vägen och dra alla över samma kam och sätta dem i samma kategori. Precis som 

Mariana talade om för mig att hon kan känna sig placerad i facket ”invandrare”.  

                                                 
84 Ove Sernhede, Alienation is my nation - Hiphop och unga mäns utanförskap i Det nya Sverige (Stockholm, 2007), s. 88. 
85 Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Begreppet invandrare - Användningen i myndigheters verksamhet (Stockolm, 2000) 

s. 30 ff. 
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     Frågan om etnisk identifikation återkom även under intervjuer med de andra tre 

informanterna. De hade väldigt liknande tankar om detta ämne. Samtliga tre svarade att de inte 

kunde referera till sig själv som svensk. En av informanterna påpekade med emfas att hon var 

blatte. Parallellt med detta svarade de två andra att de bara identifierade sig med sin etniska 

bakgrund, vilket förknippades med hemlandet och föräldrarna.  

     Dessa utsagor gjordes individuellt. När jag bad Nawal att vidare utveckla hur det kom sig att 

hon svarade att hon endast är blatte så svarade hon:  

 

Nawal: Svensk?? Nej gud nej!! (skakar på huvudet) Jag är blatte! Stolt blatte (nickar). 

Jajamänsan det är vad jag är (ler stort). Liksom asså jag är ju arab men jag lever ju inte helt o 

hållet såsom de gör där nere och jag är då absolut inte svenskarna. Jag har min egen grej här 

och nu. Det är vad som gör mig till blatte. Hah! Så det så! (haha)  

 

Det är enkelt att se hur Nawal liksom Mariana inte vill begränsa sig. I Nawals fall är det tydligt 

hur hennes objektiva identitet, som hon tilldelas från andra individer, och hennes subjektiva 

identitet, som består både av reflektioner av den objektiva identiteten och hennes personliga 

förnimmelse av vem hon är som unik individ, påverkats i så pass hög grad att hennes subjektiva 

sociala identitet totalt identifierar sig med den aktuella gruppen.86 I detta fall är Nawals aktuella 

grupp, som jag tolkar det, den objektiva identitetens igenkännande i umgänget med andra 

invandrare.  

När jag sedan bad Maya och Natasha vidareutveckla hur det kom sig att de endast identifierar sin 

etniska tillhörighet, svarade de på följande sätt:    

 

Natasha: Det är ganska enkelt, jag är Rumän, simpelt as that. Det finns inget mer utöver det. 

Och att jag bor i Sverige?!? Vadå för det betyder det inte att jag bli nå mindre Rumän. /…/ 

Rumänien är och kommer alltid att vara mitt hem.   

 

Maya: Lyssna, jag föddes i Irak vilket gör mig till Irakier, mitt språk är arabiska, de traditioner 

och seder som jag är van vid de som vi har, inget hoppa som grodor runt en stång eller sånt 

där.  

 

När jag frågade Natasha och Maya om de kände sig hemma eller ej i Sverige svarade de:  

 

Natasha: /…/ Jag är ju inte svensk så det här är ju inte mitt land, men jag är ju som ändå 

hemma, fast mer hemma är jag då är med andra, asså andra invandrare, de liksom fattar det 

hela. Jag är som inte hemma men ändå hemma liksom.  

                                                 
86 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet, (Lund, 1998), s. 116 ff.    
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Maya: Jag är ju Irakier och så bor jag ju här i Sverige. /…/ Jag känner väl mig hemma men jag 

är ju inte svensk. Jag vet inte, asså liksom hur känner man sig när man är svensk? Hur fan ska 

jag känna?  

 

Här uttrycker de olika tankar och känslor, Natasha förklarar hur umgänge med andra invandare 

bidrar till hennes igenkännande i det svenska samhället medan Maya uttrycker tidliga funderingar 

kring hur hon inte direkt ens vet hur hon ska känna. Detta kan till viss del förklaras med de inre 

konflikterna som en ungdom kan komma att handskas med i samband med identitetsskapande 

samtidigt som de försöker ta reda på var de står och hur de ser på sig själva i det samhället som 

omgärdar dem.  

     Natashas känslor om hur hon kan känna sig mer hemma i sällskap med andra invandrare kan 

knytas till Goffmans teori om hur den stigmatiserade personen kan känna sig säkrare och 

stabilare i sällskap med sina likar. Goffman beskriver hur den stigmatiserade i sällskap med andra 

som tillhör samma stigmatiserade grupp kan bilda en egen stigmakategori och hur det 

gemensamma stigmat ger upphov till skapandet av mindre sociala grupper vilket är en existerande 

tendens hos individer som tillhör en stigmakategori.87  

 

Natasha: /…/ Jag menar ju, liksom, tänkt såhär, mina föräldrar och alla de är ju från 

Rumänien, jag kommer aldrig att bli en svenne, fattaru hur de skulle tänka då? Min familj asså. 

/…/ Får ju inte glömma bort vart jag kommer ifrån ju.  

 

Under diskussionerna som jag hade med Natasha och Maya kom jag underfund med att för dem 

kunde tanken på att kalla sig för svensk betyda att de utöver att vara indirekt falska mot sig själva 

även indirekt kanske skulle förråda sin egen etnicitet genom att välja den svenska sidan. Detta 

skulle kunna kopplas till det som etnologen Åsa Andersson skriver i boken Inte samma lika, där 

hon redogör för att erkännandet av kulturell tillhörighet i vissa fall kan ses som avståndstagande 

från de egna kulturella erfarenheterna och det som föräldrarna identifierar sig med.88   

      

 

 

 

 

                                                 
87 Erving Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 28 ff.   
88 Åsa Andersson, Inte samma lika - Identifikation hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel (Stockholm, 2003), s. 200. 
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Utanförskap? 

Informanterna talar också om att de inte känner sig fullt ut som svenskar. Anledningen till detta 

är enligt dem att samhällets andra individer inte ser dem som svenskar. Detta var också något 

som framkom under mina samtalstunder med eleverna under observationstillfällena. De tydligast 

återkommande budskapen var att de ideligen sa sig bli påminda om att de inte är lika delaktiga i 

samhället som etniska svenskar:  

 

Nawal: Hallå, kom igen. Titta på mig, ser jag ut och vara en svenne? Det är ju fan klart att jag 

inte gör, liksom svart hår och allt det där. Vi ser ju inte ens ut som de. /…/ (haha) Och så när 

man möter en ny svenne och ska presentera sig då.  Ja hejsan jag heter Nawal. Direkt höjs ena 

ögonbrynet och så kommer frågan: ursäkta vad sa du att du hette? Fattar du, vi är inte som de. 

Vi är inte de. ( Tittar bort)    

 

Maya: /…/ Jaha och så är det ju påsklov. De ska typ göra en massa, men va fan! Jag har ju 

inget o göra. Vad går ens påsk ut på? (Haha) och så julen, (haha), jag gör ju absolut inget då. 

Har ju inget att göra. 

 

Dessa uttalanden kopplar jag till Aleksandra Ålunds ord om ”de nya svenskarna som växer upp i 

Stockholms multietniska förorter”, trots att mina informanter inte bor i någon av Stockholms 

multietniska förorter. Hon skriver om hur dessa ”nya svenskar” kämpar för att tillhöra ett 

samhälle som inte ser dem som sina egna och som svenskar. Precis som mina informanter 

försöker förklara sitt utanförskap i både det traditionsbundna och vardagliga i det svenska 

samhället.89 För att bygga vidare på resonemanget och koppling till Aleksandra Ålunds ord 

kommer jag att citera Nawal ytterligare en gång. 

 

Nawal: Hemma i hemlandet är jag som alla andra… ser ut som de, pratar som de, har ett 

namn som är som deras… du vet där jag är precis som vem som helst. Här, här är jag inte det. 

Jag är… inte som dem, jag är svartskalle, gringo du vet. /…/ Här är jag den de kallar för blatte. 

Här är jag en invandrare. /…/ Vad ska jag göra då? Färga håret? Byta namn? /…/ Har ju som 

tänkt tanken väl kanske någon gång men fan alltså, jag vet inte alltså.  

 

I ovanstående citat är Nawals frustration över utanförskapet något som för mig är oundvikligt att 

förbigå. Nawal fäster uppmärksamheten på hur hennes personliga attribut såsom hennes hårfärg 

och namn bidrar till hennes känsla av utanförskap och ökar klyftorna mellan henne och hennes 

omvärld samtidigt som hon visar enorm medvetenhet om sitt utanförskap. Hon uttalar tydligt hur 

hon har lekt med tanken om att vidta åtgärder angående ändringar i syfte att förminska vissa 

                                                 
89 Aleksandra Ålund, Etniska ungdomar och den sociala krisen (Esbjerg, 1996), s. 13. 
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personliga attribut för att känna sig mer accepterad. Som Goffman skriver så kan den 

stigmatiserade personen i vissa fall försöka rätta till det som denne anser vara den utmärkande 

orsaken för dennes stigmatisering.90 I detta fall skulle det kunna handla om färgning av håret eller 

byte av namn, vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att känslan av utanförskap skulle 

försvinna helt eller alls.  

 

 

Första mötet med skolan 

Alla mina informanter har spenderat det mesta delen av sin tid i Sverige i samma stad. En av 

informanterna, Mariana, har gått i den lokala skolan för nykomna invandrarbarn, den så kallade 

flyktingskolan, under mindre än ett läsår för att lära sig svenska och förberedas för ingång till den 

svenska skolan. Där fick hon lära sig grunderna för det svenska språket och introducerades till 

viss del till den svenska kulturen. Efter ett tag när hon hade fått ett förhållandevis stabilt 

fundament att stå på inom det svenska språket fick hon delta en dag i veckan i en ”svensk” klass 

där samtliga elever var etniska svenskar.  

 

Mariana: Asså jag kommer ihåg, det var så sjukt… jag kommer in och direkt så är det som att 

allt känns bra men skumt liksom… annorlunda du vet. /…/ Näe asså jag typ kände mig glad 

att vara i en vanlig klass men plötsligt ser helt mongo ut också, typ.  

 

 

Detta var Marianas första skolminnen från den svenska skolan. Efter det året fick hon börja i det 

som hon valde att referera till som en ”normal” klass på heltid. Baserad på hennes uttalande 

tolkar jag hennes känsla som det Goffman skriver om hur den stigmatiserade kan betrakta sig 

själv som alla andra men samtidigt vara medveten om hur omgivningen betraktar denne i viss 

utsträckning annorlunda, precis som denne själv också kan göra.91 Jag uppfattar den omtalade 

situation som Marianas första tillfälle om att bli medveten om hur hon inom skolvärlden både 

känner sig som avvikande samtidigt som hon blir medveten att känslan är ömsesidig från 

klasskamraterna.  

 

 

 

                                                 
90 Erving Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 18.  
91 Ibid, s. 115. 
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Gymnasietiden 

Mina tre informanter som för tillfället studerar på gymnasiet delade åsikten om att gymnasietiden 

gav de det bästa möjligheterna för att kunna utöka sin bekantskapskrets över etniska och 

kulturella gränser. Detta var något som samtliga tyckte var otroligt bra.  

Den fjärde informanten uttryckte sin längtan efter att börja sina gymnasiestudier för att 

därigenom kunna komma ifrån behovet av att ta sig till vännernas skola för umgänge med andra 

invandrarungdomar.  

      Informanterna som befinner sig under sina gymnasiestudier berättade om hur de ansåg att de 

som personer och deras umgängeskrets har utvecklats och förändrats sedan de började på 

gymnasiet, vilket skiljer sig väsentligt från tidigare läsår då antalet invandrarungdomar i deras 

skola var väldigt få.  

Detta kopplar jag till språkvetaren, Tore Otterups ord i hennes avhandling om svenska som 

andraspråk, där hon har skrivit om hur skolan är den intuition som har störst inflytande på den 

uppväxande generationens unga individer vid sidan av hemmet och familjen.92  

    De tre gymnasiestuderande delade erfarenheten av att inte ha haft möjligheten att inträda i 

vänskapsrelationer med icke etniska svenskar i deras åldergrupp före gymnasietiden. Så här säger 

Natasha och Maya: 

 

Natasha: /…/ Asså innan gymnasiet var man som den svarta ankungen du vet. Jag var nästan 

alltid enda svartskallen i klassen…ehh…ja förutom i högstadiet en iranier gick i min klass, men 

hon stack…flyttade efter 7:an. Då blev jag igen ensam som svartskalle i klassen. 

 

Maya: Jag kommer ihåg att det gick en alban kille i min klass 4-6:an men sen när vi började 

högstadiet flyttade de söderut. Då vart jag ensam i klassen, alla andra var ju… fanns 22 blondin 

svennar och så jag. (haha) du borde fan se mina klassfoton. (haha) 

 

Vi fortsatte våra konversationer om skola och de möjligheter som upptäcktes av informanter vid 

inträdet till gymnasiet. Under dessa samtal diskuterade informanterna med en sådan glöd som 

under tidigare intervjutillfällen inte infunnit sig. Samtidigt blev deras engagemang betydligt 

starkare när ämnet handlade om vänner och deras pågående studier. 

     Den delade erfarenheten av att ha varit den enda eller en utav de få invandrareleverna i 

klassen eller till och med i hela skolan under de tidigare läsåren hade framkommit tydligt vid våra 

tidigare samtal. På grund av det låga utbudet av gymnasieskolor innebar det att alla stadens 

ungdomar som valde att stanna kvar i staden kom att studera i samma skola, detta innebar 

                                                 
92 Tore Otterup, ”Jag känner mig begåvad bara” - Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt 

förortsområde (Göteborg, 2005), s. 163. 
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vidgade vyer och utökade möjligheter att lära känna andra invandrar ungdomar för mina 

informanter. 

     I denna skola finns det en specifik klass som går under benämningen IVIK som är ett 

gymnasieförberedande program för elever med ett annat förstaspråk än svenska. Genom att gå i 

denna klass kan de bli behöriga till att söka in på ett nationellt program. Det är i denna klass som 

de flesta av befintliga elever med invandrarbakgrund i skolan studerar, resterande återfinns i 

andra program.  

     Jag ställde samtliga tre gymnasiestuderande informanter frågan om hur deras vänskapskrets ser 

ut i nuläget, ifall deras umgängeskrets domineras av etniska svenskar eller invandrare och 

resultatet av denna fråga blev att informanters umgängeskrets domineras av vänner med annan 

etnisk bakgrund än svensk.  

     En annan fråga som jag ställde till informanterna var i vilken del av skolan de tillbringar den 

största delen av sin fria tid och återigen var deras svar överensstämmande. Svaret var IVIK-

korridoren som de själva refererar till, vilken är den korridor som IVIK klassen har sitt 

hemklassrum i och har större delen av sina lektioner i. När jag bad Maya vidareutveckla sitt svar, 

gjorde hon det på följande sätt: 

 

Maya: Asså när man kommer dit till den där korridoren som är IVIK, så vet jag inte om det är 

för att vi alla är vänner nu eller för att vi alla har samma bakgrund men jag vet inte vad 

men…jag dras bara dit. /…/ Det blir bara lättare att bli vänner… det är inte lika lätt att t.ex. gå 

till samhälleskorridoren och ba hej och bli vän med de…det går som bara inte… för man vet 

ju ändå som inte vad man får för reaktion… man vet inte asså hur de kommer ta det… om de 

kommer sitta och skratta åt mig eller så… så även om… asså om jag ska vara ärlig (kort paus) 

så tycker jag att det är mycket lättare att gå och bli vän med en gringo… eller gå och prata med 

en invandrare än att gå och prata med en svensk. 

  

Natasha: Nu är det ju som så… så… du vet, jag umgås mycket mer med invandrare nu… asså 

nu kan jag, förut... förut kunde jag inte… förut var jag ensam invandrare i skolan. /…/ Det är 

som skönt nu, jag har nu massor med invandrar kompisar. /…/ Jag dras mer till invandrare… 

Jag har mer gemensamt med de…. Man blir så mycket lättare accepterat av gringon. /…/ Asså 

att hänga med invandrare är som lättare…det är som skönare…de liksom förstår mig…de vet 

själva hur det är du vet… sånt fattar inte svennar. 

 

Informanternas ovanstående citat vill jag koppla samman med Nedžad Mešić diskussion om 

ordet invandrares möjlighet till olika innebörder, där han belyser hur detta ord kan ha betydelser 

såsom gemenskap, samhörighet och kultur. Vidare diskuterar han kring hur denna ”tillhörighet 

till invandrargrupper” resulterar i ökade möjligheter för skapande av nya bekantskaper med andra 
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medlemmar till denna grupp.93 Mina informanter samtalar om att de tycker att det är lättare att 

knyta band med andra invandrare och hur förförståelsen av varandra ökar. De känner större 

gemenskap i sådana vänskapsrelationer, därav min koppling till Nedžad Mešić.    

     Önskan av grupptillhörighet i det svenska samhället för mina informanter har övergått från en 

längtan till känslan av total gemenskap och grupptillhörighet, detta tack vare möjligheten att 

kunna umgås med andra invandrarungdomar med annan etnisk bakgrund än svenskt. Att döma 

av intervjuresultaten så är detta ytterligare ett tillfälle där Goffmans teori om hur den 

stigmatiserade personen känner sig säkrare i sällskap med sina likar kan tillämpas.94 

     Informanternas inkludering i en vänskapskrets med andra ungdomar med likartade 

bakgrunder förstärker deras känsla av samhörighet och gemenskap vilket enligt min mening kan 

komma att påverka deras identitetsskapande process positivt. Denna slutsats drar jag genom att 

koppla samman informanternas ovanstående resonemang med Goffmans teori om hur den 

stigmatiserade individen kan känna trygghet i sammanhang där dennes stigma inte är märkbar i 

samma omfattning. Det är genom att den stigmatiserade befinner sig i en kontext med andra som 

har likartat stigma.95 Detta är vad jag skulle vilja påstå händer för mina informanter när de 

samspelar och är i växelverkan med andra invandrarungdomar.  

 

 

Längtan till samhörighet  

Nawal är den av mina informanter som inte går på gymnasiet, men samtalsämnet gymnasietiden 

var ändå återkommande under våra samtalsstunder. Hon uttryckte sitt missnöje över sin 

nuvarande skola och längtan till att börja studera på gymnasiet på följande sätt: 

 

Nawal: /…/ Det ska bli så jävla nice asså... Fattar du, jag kommer vara här hela tiden då. 

/…/ det är dötråkigt i min skola, det är därför jag är här hela tiden. /…/ Jag kommer hit och 

hänger med de här istället... det är ju…. som roligare här, jag har roligare här. /…/ Mina polare 

i klassen tycker jag är dum i huvudet för att jag kommer hit hela tiden och så… vadå måste jag 

vara där med dem?!... Jag vill ju som vara här. /…/ Vafan, där i min skola är ju som, ja du vet, 

alla är ju…svennar… men här finns ju blattar… med de har jag roligt.  

 

 

Hennes känsla av utanförskap gentemot sin egen klass ökar genom hennes medvetenhet om 

deras åsikter kring hennes beteende. I detta fall kan det sägas att Nawal är den som inte uppfyller 

                                                 
93 Nedžad Mešić, Jag är kluven (…) ”Jag är uppvuxen så ju” En studie av etniska identifikationer och vänskapande bland ”nya 

andra generationen” invandrare (Norrköping, 2008), s. 59. 
94 Erving Goffman, Stigma - Den avvikandes roll och identitet (Stockholm, 1972), s. 28 ff.  
95 Ibid, s. 41. 
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gruppens ”regler”, där gruppen är hennes klasskamrater, och därmed uppfattas som 

annorlunda.96 Denna medvetenhet om utanförskap kan sägas ge ökad effekt på hennes önskan till 

grupptillhörighet vilket är dragningskraften till den loka gymnasieskolan.  

     Jag vill förtydliga min slutsats med ett citat av Aleksandra Ålund: 

 

Utanförskap leder till ett ömsesidigt igenkännande och till nya solidariteten, över etniska och 
andra gränser.97 

 

Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på och undersöka tankar och ställningstaganden hos 

invandrarungdomar kring skapandet av vänskapsrelationer.  

    Med tanke på min personliga bakgrund från Norrbotten var medvetenheten om att hålla mig 

objektiv hög och inte låta mina egna erfarenheter påverka studiens gång eller resultat. Det skulle 

kunna uttryckas på det sättet att jag hade något utav förutfattade meningar inför studien och 

kring möjliga resultat. Jag kan med glädje säga att redan efter genomförandet av observationerna 

bevisades det att mina föreställningar var felaktiga. 

    Det lilla samhället har genomgått stora förändringar sedan min tid. Jag blev presenterad för nya 

levnadsmiljöer och möjligheter för vänskapande över de etniska gränserna, de icke etniskt 

svenska ungdomarnas möjligheter till samspel med andra invandrare har ökat dramatiskt vilket 

inverkar på deras identitetsskapande och känsla av tillhörighet positivt.  

    Genom intervjuerna fick jag bra med kunskap och kännedom om det aktuella läget för de 

berörda ungdomarnas föreställningar, åsikter och erfarenheter kring vänskapande över gränserna.          

Informanterna klargjorde för mig sina behov av grupptillhörighet för att känna sig ”hemma” i det 

svenska samhället och deras utanförskap på grund av bland annat kulturella skillnader. De satte 

ord på sin frustration över behovet av att tillhöra och känna sig delaktiga i en grupp för att 

minska sin känsla av utanförskap i diverse olika sociala sammanhang.   

    Under diskussioner med informanterna framkom det att ingen av dem relaterade till sig själv 

som svensk, detta skulle jag vilja påstå kan vara en av de anledningarna till varför umgänge med 

andra invandrare är viktigt för mina informanter. Detta umgänge med andra invandrare erbjuder 

ungdomarna det igenkännande i vänskapsrelationen som de inte kan erhålla i umgänge med 

etniskt svenska individer. Detta igenkännande kan fungera som ett erkännandets strategi för 

tillhörighet i det nya samhället. Därför skulle jag vilja påstå att dragningskraften bland 

informanterna till andra invandrarungdomar är hög på grund av den positiva effekt som detta 

umgänge har för deras identitetsskapande process. 

                                                 
96 Mats Hilte, Avvikande beteende - En sociologisk introduktion (Lund, 1996), s. 117. 
97 Aleksandra Ålund, ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter: Kön, klass, identitet and ras”., i Olsson, Erik , (red.), 

Etnicitetens Gränser och mångfald (Stockholm 2000), s. 287. 
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"Chilla med livet” – en studie om invandrarungdomars 
relation till blattespråket 

Sofia Ali 

 

Inledning 

Hur ungdomars identitetsskapande påverkas när de står mitt i mötet mellan två kulturer är ett 

genomgående tema i denna antologi. Jag har i min del valt att inrikta mig på frågan om hur och 

på vilket sätt ungdomars kulturmöten påverkar språket, den nya svenskan. ”Blattesvenska” är 

nuförtiden en allmänt känd term och talas i regel mest i invandrartäta storstadsförorter. Jag 

intresserar mig av att få veta vad invandrarungdomar själva anser känneteckna och utmärka 

blattesvenskan, varför den är så utspridd och varför den så flitigt används i vardagligt tal, främst 

av ungdomar med mångkulturell bakgrund, i de svenskglesa förortsområdena. Alla individer ger 

uttryck för och karakteriserar sin identitet genom sättet de talar på.98 Vilken påverkan har den så 

kallade blattesvenskan för invandrarungdomarnas identitetsskapande och för skapandet av deras 

självbild? Och vad händer egentligen med det svenska språket när olika kulturer möts och det 

helt plötsligt ges och tas ord, fraser och uttryck mellan språk?  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och få en större inblick i vad begrepp som till exempel blattesvenska och 

Rinkebysvenska innefattar och på vilket sätt språket har en påverkan på invandrarungdomens 

identifikations- och socialisationsprocess. Syftet är även att undersöka vad som händer med det 

svenska språket när ungdomar med olika kulturella och språkliga bakgrunder interagerar med 

varandra och varför invandrarungdomarna väljer blattesvenskan framför den ’riktiga’ svenskan.  

 

Teori och tidigare forskning  

Den tidigare forskning som varit mig till störst hjälp i undersökningen är Gatus – ett multietniskt 

ungdomsspråk. Där talar språkforskaren Birgitta Emanuelsson om just Gatus, som hon benämner 

det – en språkvarietet i likhet med till exempel Rinkebysvenskan. Den talas främst av tvåspråkiga 

invandrarungdomar och hon beskriver i sin rapport vilka särskiljande drag den har. Språkbruket 

används främst för att utmärka en sammanhållning inom gruppen och för att markera en distans 

                                                 
98 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 25. 
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och avståndstagande utåt.99 Denna teori har varit relevant för mitt bidrag då den belyser språkets 

influens på invandrarungdomen ur ett etniskt samt identitetsskapande perspektiv. Andra tidigare 

studier som har varit till min hjälp i denna uppsats är Ungdomsspråk författad av språkforskaren 

Ulla-Britt Kotsinas i vilken hon diskuterar just de ungas språk; hur de använder sitt språkbruk för 

att uttrycka sig, och hur idérikedomen ligger till grund för skapandet av nytt slang, nya sätt att tala 

och nyformade strukturer av språket.100  

    Vidare har jag använt mig av professorn och språkvetaren Per Linells bok Människans språk 

som behandlar språkets ”betydelse för människan som individ och samhällsvarelse”.101 I boken 

redogör Linell för orientering av språk, tänkande och kommunikation mellan individer och det är 

ur dessa tre perspektiv människans språk beskrivs. Utöver det har jag även haft stor användning 

av psykologen Seija Wellros bok om Språk, kultur, identitet som bland annat belyser språket som 

bidragande faktor till en individs personlighet och omgivningens påverkan på utformandet av 

socialisationsprocesser.102 

    Alla de ovan nämnda böckerna och avhandlingarna har varit till min hjälp ur ett teoretiskt 

perspektiv då de alla mer eller mindre bidragit till mitt analysarbete och reflektionerna kring Språk 

i förhållande till etnicitet och identitet.  

 

Metod     

Fältet 

Det första steget man bör ta när man vill inleda en fältstudie är att etablera en kontakt med det 

område man vill undersöka, därför tog jag först telefonkontakt med huvudrektorn och skickade 

därefter ut ett informationsblad till biträdande rektorer och berörda lärare på den högstadieskola 

där jag ville utföra min observationsstudie.103 I informationsbladet berättade jag om syftet med 

fältarbetet och hur det kom sig att jag ville besöka deras skola. Högstadieskolan jag utförde min 

observationsstudie på är belägen i en väldigt svenskgles Stockholmsförort, och eftersom det låg i 

mitt intresse att eleverna på skolan hade en så stor spridning i sin etniska bakgrund som möjligt, 

passade den skolan utmärkt. Ett fältarbete måste alltid godkännas av människorna på fältet och 

samtidigt är jag medveten om faktumet att relevanta frågeställningar och hypoteser inte kan 

preciseras i början av arbetet utan att det kan uppkomma frågor och antaganden under 

undersökningens gång.104 Jag angav därför både e-mailadress och telefonnummer som de berörda 

kunde nå mig på om det skulle uppkomma frågor eller kommentarer angående arbetet. 

                                                 
99 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 8. 
100 Ulla-Britt Kotsinas, Ungdomsspråk (Stockholm, 2002), s. 6. 
101 Per Linell, Människans språk (Malmö, 2004), s. 9. 
102 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 6. 
103 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 29. 
104 Ibid, s. 13. 
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Observationerna 

Det var genom rektorn på den högstadieskola där jag bedrev mina observationer som jag fick 

tillåtelse att följa en klass under en hel skoldag. Efter att samtliga lärare och elever upplysts om 

min närvaro fick jag tillträde till klassrummen där undervisningen ägde rum. Eleverna var till en 

början skeptiska till min närvaro och faktumet att jag skulle följa dom under en hel dag, men efter 

att jag förklarat varför jag var där och vad det hela skulle gå ut på möttes jag på det hela taget av 

positiva attityder. Min roll som deltagande observatör innebar att jag som forskare, utöver mitt 

iakttagande och antecknande under lektionstid, även fick följa ungdomarna på rasterna och 

därmed vistas och ta del av det sociala samspelet.105 Eleverna blev efter ett tag väldigt öppna mot 

mig och intresserade sig för att veta mer om mig som privatperson. Magnus Öhlander som skrivit 

mycket om fältarbeten, reflekterar kring och pekar på just detta när han framhåller att också 

forskaren i sin roll som observatör själv blir observerad av personerna på fältet.106 Under 

observationernas gång förde ja kontinuerliga anteckningar om vad som skedde på platsen. Det 

faktum att ungdomarna fick mig att känna mig bekväm i deras närvaro låg till grund för mig att 

på ett mer avslappnat och ogenerat sätt kunna observera dem och genom det skildra likheterna 

och skillnaderna ibland annat deras beteendemönster.107 Gruppbildningarna var intressanta, det 

vill säga vilka ungdomarna valde att umgås med. Vad jag mer fann fängslande var pojkarnas 

betydligt mycket mer ’mjukare’ sätt att bete sig mot sina tjejkompisar än mot killkompisarna. Men 

medan jag följde dessa ungdomar i deras skolvardag så insåg jag att den enda faktorn som alla 

skolans elever hade gemensamt, var sättet de talade på, deras språkmönster. Oavsett vilket ’gäng’ 

de hängde med eller vilka de talade till, så pratade de alla på samma sätt. De pratar 

”blattesvenska”.   

 

Etiska dilemman 

Jag gjorde det tydligt för lärare och elever, både i informationsbladet och vid observationstillfället, 

att deltagarna enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan, att de hade rätt att avbryta närhelst de ville om de så önskade och att allt insamlat 

material skulle komma att behandlas konfidentiellt samt att det endast kommer att användas för 

studiens angivna syfte.108  

                                                 
105 Magnus Öhlander, Deltagande observation, i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 

1999), s. 74. 
106 Ibid, s. 80. 
107 Magnus Öhlander, Deltagande observation, i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete (Lund, 

1999), s. 74 ff. 
108 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440 ff. Se även Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 2007-10-05 
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    Innan jag påbörjade mitt intervjuarbete och all slags datainsamling, skickade jag ut ett separat 

brev till elevernas föräldrar där jag bad om deras samtycke för kommande undersökningar och 

intervjuer. Detta fann jag lämpligt att göra eftersom dessa elever var så pass unga. 

    Jag funderade över ett etiskt problem jag kunde komma att stå inför, nämligen svårigheten för 

mig att stå opartisk till mina informanter och det insamlade materialet då jag själv i likhet med 

informanterna har annan etnisk bakgrund än svensk. Jag har därför i mitt analysarbete strävat 

efter att, i möjligaste mån, ta avstånd från egna åsikter och synpunkter och förhålla mig objektiv 

inför mitt material. 

 

Informanterna 

Mina informanter består av 4 flickor och 4 pojkar i åldrarna 15-17 år. De läser alla på samma 

högstadieskola i den Stockholmsförort där jag gjort mina observationsstudier, och de har alla 

annan etnisk bakgrund än svensk. Samtliga ungdomar, förutom en, säger att deras föräldrar 

invandrade till Sverige för 25-30 år sedan.  

    Jag hade inte från början avsikten att undersöka mitt tema ur ett genusperspektiv men valde 

trots detta ut lika många pojkar som flickor till mina intervjuer. Jag ville hålla spridningen mellan 

könen jämn för att resultat ska kunna ses som ”rättvist”, och för att ändå öppna för eventuella 

skillnader mellan flickors och pojkars språkbruk. 

    Informanternas namn har fingerats för att de inte ska kunna kännas igen och för att uppfylla 

konfidentialitetskravet.109  

Flickorna 

Samiya är 16 år gammal och hennes föräldrar är ifrån Etiopien. 

Mariam är 17 år gammal och hennes föräldrar är ifrån Iran. 

Rebecka är 17 år gammal. Hennes pappa är ifrån Pakistan och hennes mamma ifrån Italien. 

Aysha är 16 år gammal och båda hennes föräldrar är ifrån Pakistan. 

Pojkarna 

Gabriel är 16 år gammal och hans föräldrar är ifrån Syrien. 

Christian är 17 år gammal och även hans föräldrar är ifrån Syrien. 

Ahmet är 15 år gammal och hans föräldrar är ifrån Turkiet. 

Gianni är 17 år gammal och hans föräldrar är ifrån Italien. Han kom till Sverige när han var 7 år 

gammal. 

 

                                                 
109 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 440 ff. Se även Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. www.vr.se 2007-10-05 
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Intervjuerna 

Mina intervjuer valde jag att utföra i form av fokusgruppintervjuer eftersom jag var intresserad av 

att få se hur ungdomarna skulle tillämpa språket i interaktion med varandra kring de teman jag 

tog upp.110 Intervjuformen är till denna studie fördelaktig då tankar och åsikter utvecklas i grupp 

och i samspel med andra.111 Intervjuerna förbereddes och utformades utifrån ett kvalitativt 

semistrukturerat upplägg för att lättare kunna följa upp informanternas uttalanden. Fokus låg på 

att huvudsakligen låta informanterna utforma sina svar som de själva ville, då jag inte ville styra 

intervjun och deras tankegångar.112 

    Mot bakgrund av observationstillfällena och fältanteckningar från dessa, hade en intervjuguide 

utformats som bestod av de teman som under intervjuns gång önskade beröras.113 Ett antal frågor 

per tema hade förberetts men dessa användes bara vid några få tillfällen då informanterna själva 

fann de genomgående ämnen jag ville beröra intressanta. 

    Det var viktigt att informanterna skulle känna sig trygga med mig och platsen vi befann oss på 

vid intervjutillfället, eftersom det ligger till grund för att kunna genomföra en fokusgruppintervju 

med bra resultat.114 En hel grupp kan känna sig obekväma och främmande i en miljö som de inte 

är vana vid, vilket var anledningen till att jag lät informanterna välja själva var de ville att 

intervjuerna skulle äga rum.115 Den ena fokusgruppen valde ett litet mysigt café i centrala 

bostadsområdet där samtliga informanter bodde, medan den andra gruppen kände sig mer 

hemma och säkra i hemklassrummet på skolan. 

    Grundad teori är det vanligaste metoden som används vid analys av kvalitativ data och det är 

den metoden jag har arbetat utifrån under hela denna process, även när det gäller 

observationerna. Efter att jag hade transkriberat mitt intervjumaterial inledde jag den delen av 

grundad teori där jag analyserade mitt material och bröt ner det i koder för att sedan kategorisera 

det. Kodningen är ett sätt att etikettera och organisera data och är enligt Alan Bryman bland de 

viktigaste processerna i analysarbetet när man arbetar utifrån Grundad teori.116  Koderna bröts 

ned i form av ord och meningar utifrån tanken ”Vad är det för händelser som beskrivs i data?”. 

Därefter sorterades och placerades de koder som förklarade samma sociala skeenden under 

respektive kategorier, och detta blev sedan grunden för min slutgiltiga analys.117    

    Under intervjutillfällena upplevde jag att min etniska bakgrund var till fördel när det kom till 

relationen informanterna och mig emellan. Min tanke innan intervjuerna var att de 

förhoppningsvis skulle känna någon slags gemenskap med mig på en personlig nivå och genom 

                                                 
110 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 324. 
111 Ibid. Se även Ingrid Hyllander, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod (Linköping, 2001), s. 20. 
112 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 300 ff. 
113 Ibid, s. 304. 
114 Ingrid Hyllander, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod (Linköping, 2001), s. 14, 20.  
115 Victoria Wibeck, Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund, 2000), s. 31.  
116 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2006), s. 375. 
117 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm, 2003) s. 37.  
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det kunna/vilja öppna sig och vara mer frispråkiga under intervjuerna. Helt rätt märkte jag av det, 

då flera av informanterna upprepade gånger refererade till mig som ’en av dom’, dvs. en ”blatte”, 

då de t.ex. skulle dra en parallell mellan ”svenskt beteende” och ”blattebeteende”.  

 

 

Analys 

I följande del kommer jag att redovisa analysen av mitt empiriska material. Det första avsnittet 

har rubriken Vad är multietniskt ungdomsspråk?, där jag kommer att ta upp och reflektera kring vad 

multietniskt ungdomsspråk, mer känt som ”blattesvenska”, är för någonting och vad som 

kännetecknar det. Därefter kommer den del som jag valt att kalla ”Det kommer naturligt” där bland 

annat ungdomarnas upplevelser av och relationen till språket, behandlas. Under rubriken Attityder 

och beteendemönster kommer jag att belysa ungdomarnas språkliga förhållningssätt till olika personer 

beroende på relation och aktörsroller. Det sista avsnittet Kulturchocken, som är analysens 

avslutande del, kommer att handla om varför invandrarungdomarna finner det svårt att umgås 

med etniska svenskar ur ett språkligt och beteendemässigt perspektiv.  

 

Vad är multietniskt ungdomsspråk? 

Invandrarungdomar som växer upp i väldigt svenskglesa bostadsområden möter dagligen ett stort 

antal språk. När personer med olika kulturell och språklig bakgrund sedan ska kommunicera 

utvecklas och skapas automatiskt olika kommunikationsstrategier. En ny term som uppkommit, 

när man diskuterat hur man ska benämna den språkvarietet som talas i mångkulturella förorter, är 

”multietniskt ungdomsspråk”. Språkvarietet är ett väldigt brett begrepp och kan karaktäriseras 

utifrån samtalsstilar, dialekter, sociolekter etcetera.118 Men vad kännetecknar egentligen ett 

multietniskt ungdomsspråk och vad är förortsslang? Jag frågade mina informanter: Vad är det 

första du tänker på om jag säger ”blatte-svenska”? 

 

Samiya: Rinkebysvenska! 

Intervjuare: Vad är det som är så typiskt för Rinkebysvenska? 

Mariam: Cok, bre, abo, guzz… 

 

Pojkarna fick självfallet svara på samma fråga: 

 

Gabriel och Christian samtidigt: Rinkeby!  

                                                 
118 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 16, 19, 21. 
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Christian: Rinkebysvenska. Shoo, yao, shuno… bre, gitta, guzzar, gött, bazz../…/ 

Gianni: Yalla! Yalla yao… 

 

”Rinkebysvenska” är antagligen den vanligaste och den mest spridda beteckningen i Norden, på 

ett multietniskt ungdomsspråk, menar Birgitta Emanuelsson.119 Det kan även ses och tolkas 

utifrån informanternas citat ovan, när det är det första de ropar ut då jag ställt min fråga. 

Ungdomarna kopplade direkt uttrycket ”blattesvenska” till Stockholmsförorten Rinkeby och 

började därefter ge exempel på slang som Rinkebysvenskan kan inrymma. Numera har i stort sett 

varje invandrartät storstadsförort fått sin egen beteckning på det lokala ”förortssnacket”, döpt 

efter just den stadsdelen där det talas. I Stockholm är förutom Rinkebysvenskan, även 

Fittjasvenskan och Albysvenskan allmänt kända språkvarieteter.120 

    Ungdomarna menar att de allra flesta slanguttrycken som de använder till vardags härstammar 

från det arabiska, turkiska och syrianska språket. Men även engelskan har haft sitt inflytande på 

blattespråket säger de och pekar på exemplet ”yao” som gjorts om från engelskans ”yo”; ett 

uttryck som i engelska sammanhang skulle motsvara det svenska uttrycket för ”hörrö”. De menar 

emellertid att man oftast inte tillämpar det i det sammanhanget, utan att det snarare kan slängas 

in, oftast i slutet av en mening, då man vill lägga tyngd på ett påstående. 

 

Mariam: Man använder det om man typ ska säga… om man ska hetsa nån till exempel: ”Kom 
vi går yao!” 

Aysha: aa… eller typ ”Stör mig inte yao…”. 

    

 Vidare i diskussionen mellan mig och informanterna frågade jag vad som mer, bortsett från de 

slanguttryck de precis hade låtit mig ta del av, kännetecknar Rinkebysvenskan. Samiya menade att 

någonting väldigt vanligt är att man slänger om ordföljden i meningen. En ”riktigt blatte” som 

hon uttrycker det, inte bara en person som är ifrån Rinkeby utan vemsomhelst som är uppvuxen i 

någon av Stockholms invandrartäta förorter och som frekvent umgås med andra 

invandrarungdomar, skulle säga ”Sen jag gick” istället för ”Sen gick jag”. Här skiljer vi mellan vad 

Emanuelsson benämner som, ”sociala fenomen som multietniskt ungdomsspråk och individuella 

fenomen som inlärarspråk”.121 Inlärarspråk är termen för det språk en individ talar medan denne 

allteftersom lär sig målspråket. Den som är i en process av att lära sig ett språk sätts ständigt på 

prövningar på vägen till målet om att tala det nya språket flytande. Multietniskt ungdomsspråk 

och inlärarspråk kan under resans gång, ibland ha vissa språkliga drag som överrensstämmer. 

Skillnaden är den att när inläraren råkar säga ”Sen jag gick” beror det på att personen inte har 

                                                 
119 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 20. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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tillämpat svenskans ordföljd och grammatik på ett korrekt sätt. Ungdomen som talar multietniskt 

ungdomsspråk kan medvetet säga samma sak, inte för att denne inte vet rätt och fel utan för att 

känna och bibehålla förortens samhörighet genom språkgemenskapen.122  

Informanterna menar att även de själva omedvetet talar på det sättet och slänger om ord 

hursomhelst, men att det kommer helt naturligt och inte är någonting man reflekterar vidare över. 

”Det låter bara bättre så” säger Mariam och vännerna ser övertygade ut. 

 

”Det kommer naturligt” 

Ett ord är till skillnad från ett begrepp, någonting påtagligt. Man kan läsa och skriva det, man kan 

höra det sägas. Ett begrepp däremot kan liknas vid ett helt kunskapspaket; det innefattar olika 

beståndsdelar och begreppet har en specifik mening när det används i kommunikationen med 

andra som talar språket. Men ett begrepps innebörd kan även vara väldigt personlig, eftersom den 

inte bara sammanfattar kunskaper utan även faktorer som känslor och värderingar som skapats 

av ett resultat av individernas tidigare erfarenheter.123 

   Under intervjuns gång märkte jag att pojkarna hade ett speciellt sätt att tilltala varandra på. De 

använde sig mycket av ”förortsslang” och svordomar när de ville komma till en poäng eller göra 

sig hörda. Pojkarna berättar att de ibland kan försöka förtydliga sin blattesvenska, de vill tala mer 

korrekt, men att en förfrågan till kamraten eller ett påstående i sådana fall, sällan får någon 

genomslagskraft.   

 

Ahmet: Ibland försöker man… när man snackar med nån… 

Christian: Ibland när man snackar, man försöker göra det rent, förstår du? Men det går inte… 
typ man säger, man börjar: ”Snälla snälla…(byter till ett hårdare ansiktsuttryck och viftar med 
armen) Nakno emmo, ge mig den!” Sen, då man får den! 

(Alla skrattar) 

Ahmet: Det är sådär, man måste snacka så den andra förstår, annars det går inte. Här, det e 
ingen som lyssnar på dig om du säger ”snälla”. 

 

Informanterna, liksom många andra förortsungdomar, har inom gruppen skapat sig ett eget språk 

och har satt upp sina egna ramar för hur kommunikationen dem emellan kan se ut. De vet vilka 

begrepp som kan och inte kan användas i vilket sammanhang, för att de ska kunna göra sig 

förstådda. Birgitta Emanuelsson pratar i Gatus – ett multietniskt ungdomsspråk, om att det inte är 

ovanligt för kompisgäng att ha sina egna sätt att samtala med varandra på. Slangspråket är flitigt 

använt och det för att berika ”gruppspråket” med ord och uttryck som från grunden uppkommit 

                                                 
122 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 20 ff. 
123 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 24 ff. 



 

 53  

från gemensamma upplevelser och erfarenheter.124 Ulla-Britt Kotsinas menar att om man som 

utomstående observatör i en sådan situation inte känner personerna som för konversationen, så 

kan läget ses som förvirrande. Personen i fråga känner då inte till bakgrunden till talets 

utformning och kan därmed inte se samtalets sammanhang, vilket resulterar i att denne inte kan 

tolka och förstå det som sägs på samma sätt som talarna själva gör.125 För att man ska kunna 

kommunicera med varandra och göra sig förstådd måste man ha en någorlunda ömsesidig 

uppfattning om vad de begrepp som används inrymmer, när man talar till varandra. En god 

begreppsbildning möjliggör förmedling av kunskap och meningsbyten.126 Christian visar med sitt 

citat ovan, på just detta när han förklarar att även om han ibland vill tala rent och på ett finare 

sätt, så lyssnar inte vännerna på honom förrän han använder sig av ord och begrepp som 

vanligtvis används inom gruppen. Han, liksom Ahmet, menar att de inte kommer långt med en 

förfrågan om meningen påbörjas med ett ”snälla”, utan de måste antingen prata med ett hårdare 

tonfall och/eller använda sig av någon form av svordom för att begreppsbildningen av 

omgivningen ska bli betraktad som korrekt och förståelig. Vare sig det handlar om förortsslang 

eller interna koder inom språket så är det ”egna språkbruket” som ungdomarna inom gruppen 

skapat, av stor vikt för en lyckad kommunikation.  

    De menar även att när de pratar blattesvenska, så är det ingenting de tänker på utan det 

kommer naturligt och det är svårt att stoppa även om de skulle vilja det.  

 

 

Christian: Jag pratar så gott jag kan. Jag försöker hålla mig… jag vill inte säga såhär ”Yalla, 
kom hit yao”. Jag försöker prata rent. Men det kommer av sig själv. 

 

    Seija Wellros skriver i boken Språk, kultur och social identitet om att när en person talar sitt 

modersmål - som pojkarna i det här fallet menar svenskan är, när de talar med varandra - är man 

sällan medveten om de så kallade pragmatikreglerna när det kommer till kommunikationen. Det 

innebär att de inte följer det ”manuskript” av tydliga, nästan förutsägbara regler där det bland 

annat står ”vem som säger vad till vem, i vilken situation, i vilket syfte och med vilket resultat”.127 

Pojkarna säger att ”det kommer naturligt” och Wellros menar detsamma när hon skriver att man 

svarar på tilltal på det sätt man är van vid och att man automatiskt väljer de rätta replikerna, 

precis som ens samtalspartner gör.128 Även Per Linell har samma tankegång när han säger att det 

vardagliga talspråket faller naturligt in i en individs självklara sociala verklighet.129 Pojkarnas 

sociala verklighet är den det upplever vara när de samspelar med varandra och med andra i sin 

                                                 
124 Birgitta Emanuelsson, Gatus – Ett multietniskt ungdomsspråk (Linköping, 2005), s. 16. 
125 Ulla-Britt Kotsinas, Ungdomsspråk (Stockholm, 2002), s. 37. 
126 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 25. 
127 Ibid, s. 33. 
128 Ibid. 
129 Per Linell, Människans språk (Malmö 2004), s. 51. 
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omgivning. De reflekterar kring varför de ska göra sig till och prata på ett sätt som de inte känner 

sig bekväma med, men menar samtidigt att de ibland i vissa sammanhang kan vilja prata ”renare 

svenska”. 

 

Attityder och beteendemönster 

När jag ställde informanterna frågan, hur deras språk skiljer sig, när de talar med olika personer 

svarade de: 

 

Cristian: När man pratar med nån från samma land, då man visar mer respekt.  

Intervjuare: Varför är det så? 

Christian: För att dom är mitt folk. Det är ingenting man visar, eller ens tänker på… det 
kommer bara inifrån. Dom är mitt folk, mitt kött o blod. Självklart pratar jag med dom, med 
mer respekt. 

Gianni: Och man har mer respekt för äldre.  Kompisars föräldrar och sådär. Man säger inte 
deras namn, förstår du? Man säger ”ammo” och sådär. Det betyder typ farbror. 

Christian: Dom säger till mig också, jag fattar inte varför. 

Intervjuare: Säger ni ”ammo” till Christian? 

Gianni: För vi har respekt för dig - Vi har respekt för honom, de e därför. 

 

Wellros menar att om man har en positiv attityd mot en person, är det stor sannolikhet att man 

talar och beter sig på ett särskilt sätt mot den personen jämfört med hur man skulle tala till en 

person som man har en negativ attityd till.130 Pojkarna visade tydligt att de talar till Christian med 

respekt då de tilltalar honom ”ammo”, som på syrianska betyder ”farbror”. Detta är enligt 

pojkarna en väldigt respektfull titel som inte bara används i tilltal till en individs biologiska farbror 

eller någon i samma ålderskategori, utan till vemsomhelst av det manliga könet som man önskar 

visa att man ser upp till. 

Wellros menar vidare att man oftast delar attityder med många i sin omgivning, eftersom man har 

lärt in dem i samverkan med den övriga socialisationen, men hon hävdar även att en personlig 

upplevelse eller till exempel en specifik händelse, kan leda till attitydförändringar eftersom de 

innehåller känslor. Detta kan i sin tur resultera i en påverkan eller förändring i 

beteendemönstret.131 Pojkarna menar att de ser upp till Christian för att han har förtjänat deras 

respekt och att de därför kallar honom för ”ammo”. Om man utgår ifrån Wellros teori så kan 

man reflektera kring följande scenario: om Christian på något sätt skulle bryta vännernas 

                                                 
130 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 29. 
131 Ibid. 
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förtroende eller agera på ett sätt som av gruppen betraktas som oacceptabelt, skulle han 

eventuellt inte längre bli sedd upp till och pojkarna skulle därefter bemöta honom annorlunda. 

    Informanterna diskuterar även mycket kring hur de bemöter och tilltalar sina lärare och varför. 

De talar sakta, rent och oerhört mycket trevligare än vad de skulle tala till en jämnårig kamrat: 

 

Gabriel: När jag pratar med min svensklärare, Mia/…/så försöker jag alltid se trevlig ut såhär, 
jag pratar på ett annat sätt: ”Hej… Ja, det är en härlig dag. Ha en trevlig helg”. 

 

Psykologer och socionomer tillämpar ibland begrepp som i vanliga fall hör till teatervärlden, när 

de talar om mänskligt beteende och val av handlingsmönster när vi står i möten med olika 

personer. Scen, roll och aktör är exempel på sådana begrepp. Den övriga världens motsvarighet 

till en teaterscen är inte svår att tyda. En scen där ett möte äger rum speglar och ger en relativt 

klar uppfattning av aktörerna och deras sammanhang i relation till situationens syfte. Mötet och 

situationen styr aktörernas sätt att bete sig då det begränsar deras handlingsalternativ.132 

Scenen i det här fallet kan vara skolkorridoren eller klassrummet, aktörerna är Gabriel – elev, Mia 

- svensklärare och rollerna är Gabriel som vältalig, duktig och ambitiös studerande medan Mia 

har rollen som överordnad auktoritär med makt att till viss del påverka Gabriels möjligheter till 

en god framtid.  

    Rollbeskrivningen till människans roller på olika mötesplatser och situationer i samhället 

innehåller bland annat instruktioner för hur man ska föra sig, hur man ska tala och vilken relation 

man ska ha till de andra aktörerna på scenen.133 Gabriel menar att det inte hade varit lämpligt för 

honom att prata med sin svensklärare på samma vis som han tilltalar sina vänner utan han måste i 

denna roll vara proper, artig och vältalig för att hon ska få ”rätt” intryck av honom. Därför menar 

han att hans svenska är situationsbunden och anpassad till sammanhanget och personen han talar 

till. 

     Även Rebecka berättar om att hon har ett annorlunda sätt att tala och agera mot sina lärare. 

Aysha menar att hon finner det komiskt och ovant att höra sin vän tala ”ren svenska”, när hon i 

vanliga fall sällan tänker på hur hon pratar: 

 

Aysha: Jag garvar när jag hör Rebecka prata med lärarna, haha. Hon leker såhär fin, hon 
använder ord som jag aldrig hört henne säga annars, du vet… när vi bara är vi. Hon skulle 
aldrig prata så med mig haha, förstår du? 

Rebecka: (Skratt) Det e klart! Dom ska sätta mina betyg fan, klart jag pratar finare med dom. 
Dom skulle tycka jag e dum i huvet om jag pratade med dom som jag pratar med dig! 

 

                                                 
132 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 80 ff. 
133 Ibid, s. 81. 
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Det finns ett samband mellan den bild man har av sig själv och den bild man ger av sig själv till sin 

omgivning. Man formar sin identitet genom det sampel mellan sig själv och de personer man 

möter dagligen. Man visar ”vem man är” genom att bete sig på ett särskilt, visst sätt i olika roller 

och situationer. Den bild som skapas av dig av åskådaren, beror på den personens sätt att tyda 

ditt beteende för att sedan dra slutsatser och kategorisera.134   

    Både Gabriel och Rebecka menar med de här citaten att de såväl beter sig som talar på ett 

annorlunda sätt mot sina lärare, eftersom de vill göra ett gott intryck och framställa sig som bra 

elever i deras, alltså åskådarens, ögon. De vill genom sitt beteende och sin allra ’finaste’ svenska få 

lärarna att dra slutsatsen om att de är unga, väluppfostrade ungdomar med ett gott ordförråd och 

kategoriseras av dem som ”de duktiga eleverna”. 

 

Kulturchocken 

Många av informanterna menade att de finner det svårt att se sig själva umgås med etniska 

svenskar då det beteendemässigt såväl som språkmässigt skiljer sig stort mellan de båda parterna. 

”Många invandrare tycker att det är svårt att få kontakt med svenskar”, skriver författarna till 

avhandlingen Kulturmöten i skolan – en studie om elevers förståelse för olika kulturer, och ger därefter 

exempel på flera särdrag som är typiska för det svenska folket och den svenska kulturen.135 Jag 

skulle vilja belysa detta med ett citat från en informant: 

 

Gabriel:/.../ Egentligen, jag har inget emot nån speciell. Men en del svenskar… jag kan inte 
umgås med dom/…/Jag och en svensk… vi är typ från helt olika världar. Dom… dom äter 
köttbullar och potatismos och jag vet inte vad? Chilla med livet! Plus vi pratar helt olika språk 
fan. Dom har ett annat sätt att prata på… t.ex. svordomar. När vi svär vi säger, vi säger nakno 
emmo. Svenskar dom säger ”jävla jude”… eller ”idiotjävel”. Dom svär på helt annat sätt. Min 
kompis, han bor i stan, han säger ”din jävla fjant” och sånt. 

 

Gabriel menar att han inte förstår de etniskt svenskas levnadssätt; svordomarna är främmande 

och underliga och han finner deras matvanor oroväckande. Att inte kunna se ett mönster i en 

persons beteende eller förstå anledningen till en individs eller ett folks handlande skapar en 

osäkerhet. Situationen känns inte logisk och när det finns mycket som du oroas, förvånas och 

skräms av förstår du inte vad som händer varken runtomkring dig eller inom dig själv.136 Gabriel 

menar att de olika grupperna - ”svenskar” och ”blattar” - helt enkelt befinner sig på olika nivåer 

och att det är för många faktorer som skiljer dem åt, så väl beteendemässigt som språkmässigt, 

för att de ska kunna förstå varandras levnadsmönster och kunna kommunicera utan svårigheter. 

    Faktumet att inte heller veta hur du själv blir bedömd brukar skapa en ännu större osäkerhet hos 

en individ. Man är oftast själv medveten om att man i medmänniskornas ögon blir beskådad som 
                                                 
134 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 83. Se även Richard Jenkins, Social Identity (2005), s. 12. 
135 Stina Grönlund & Victoria Åhl, Kulturmöten i skolan – en studie om elevers förståelse för olika kulturer (Luleå, 2006), s. 11. 
136 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 45. 
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’udda’, ’otrevlig’ eller någonting annat, men man vet inte när man kommit till den punkten i sitt 

eget beteende när tolkningen sätts igång av ’de andra’ och den negativa bilden börjar skapas. Är 

där brister i språket? Brister i beteendet? I vilket fall som helst är kommunikationen, verbalt och 

icke-verbalt, helt fel och misslyckad, men det går ingenting att göra åt.137 Enligt mina informanter, 

och i synnerhet Gabriel, så är det både bristerna i beteendet och språket som skapar klyftorna och 

de negativa attityderna. De menar: Varför ska vi anstränga oss för att förstå och bli förstådda av 

dom när vi lever i helt olika världar? Hur man än gör och hur man än beter sig så är vi olika. Vi 

kommer alltid att vara stämplade som ’blattarna’ respektive ”svenskarna”.  

En av informanterna pratar om att han inte kan känna sig trygg när han umgås med etniskt 

svenska ungdomar eftersom han inte känner att han kan kommunicera med dom. 
 

Gabriel: Jag svär på Gud, jag skäms att gå med svenskar/…/Jag känner mig inte 
trygg/…/Dom pratar en helt annan svenska, yao. Jag har försökt förut, försökt du vet snacka 
som dom… Men nu jag försöker inte… men när man kollar på dom, man känner sig utanför. 
Som ”Va säger han? Va fan gör jag här?”. 

 

Gabriel menar att han förut försökt umgås med etniska svenskar, men att det inte gick i längden 

och då har han gett upp med att försöka förstå sig på och lära sig ”deras språk”. Ann-Christin 

Ohlsson tar stöd av Åke Viberg när hon i sin avhandlig pratar om att förutsättningen för att en 

individs språk ska utvecklas är att denne själv ska ha viljan att kommunicera med det och utveckla 

det. Vidare menar hon att ”behovet av kommunikativa övningar är stort för inlärare på alla 

nivåer”.138 Skulle Christian regelbundet umgås med dessa svenskar och ansträngt sig för att ta 

efter deras språkmönster, hade hans svenska säkerligen förändrats – förutsatt att han själv velat 

och hängett sig till utvecklingen, om man ska gå efter Vibergs teori.       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Seija Wellros, Språk, Kultur och Identitet (Lund, 1998), s. 45 ff. 
138 Ann-Christin Ohlsson, Invandrare och de svenska koderna – En studie om möjligheter att lära sig de oskrivna reglerna i det 

svenska samhället (Linköping, 2006), s. 16. 
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Slutdiskussion 

Jag har undersökt varför invandrarungdomar använder sig av blattesvenska, vad det är och på 

vilka sätt det påverkar deras sociala verklighet. Ett genomgående tema har varit språket i 

förhållande till ungdomarnas identitet och självbild. Ett annat tema har varit ungdomarnas syn på 

blattesvenskan som en aspekt av den trygghetskänsla de upplever i vardagliga samtal med 

personer i deras omgivning. 

    Resultat av studien visar att ungdomarna med hjälp av språket interagerar med varandra på ett 

sätt som bidrar till en gruppgemenskap. De ser på sitt språk, blattesvenskan, som sitt eget och är 

medvetna om att det för det mesta enbart används mellan personer som har annan etnisk 

bakgrund än svensk. Blattesvenskan eller ”Rinkebysvenskan”, som är en varietet av språket, 

består av ord och begrepp som kan vara tagna från många olika språk och jag tror att det 

faktumet ligger till grund för att invandrarungdomar med olika bakgrunder känner samförstånd 

då de talar blattesvenska. De tvingas inte ’välja sida’, och behöver inte välja mellan att vara till 

exempel assyrier eller svensk, utan de kan tack vare blattesvenskan känna att det tillåter dem att 

vara både och. De tar med sig delar av sitt modersmål och möter svenskan halvvägs. 

    Ungdomarna menar att de genom sitt sätt att tala med och till varandra känner sig trygga och 

de känner samförstånd. De drar paralleller till hur deras sätt att prata inte går ihop med hur 

etniska svenskar pratar och menar att språkskillnaderna skapar svårigheter för de olika grupperna 

att lära känna varandra och umgås som vänner då det inte skulle kommunicera på det sättet och i 

den omfattningen som vänner ska kunna. Jag fick ett väldigt starkt intryck och kan i min analys 

tyda ut en relativ klar ”vi och dom” – inställning, där de refererar till de svenska som ett folk, som 

både personlighetsmässigt och språkligt, ligger väldigt långt ifrån dem själva. Enligt 

informanterna verkar det vara en omöjlighet för dem att någonsin kunna tänka sig att till exempel 

bli nära vän med en svensk. Men jag kan inte hjälpa att, utifrån det empiriska materialet få 

intrycket av att de någonstans trots detta, ändå tänker att ”svenskar kan vara helt okej”. Visst kan 

språkskillnader skapa klyftor mellan grupper, men min tanke är att gruppen som helhet själva har 

skapat ett mönster och satt upp osynliga ramar för vad för slags person det är accepterat för en 

blatte att umgås med om denne själv ska ha rätt att kalla sig för ”blatte”.  

    Enligt min mening är invandrarungdomen rädd om den gemenskapen hon fått med sina 

jämlikar och därmed försiktig med vilka ’nya’ människor hon släpper in i sin vänskapskrets. Skulle 

denne bli accepterad av sina invandrarkompisar om hon helt plötsligt umgicks med en person 

som inte passade in under beteckningen ”blatte” eller skulle hon sakta men säkert glida ifrån den 

vänskapskretsen hon tidigare varit en del av, hamna på andra sidan av muren där svensken står 

och därefter bli betraktad som en av ’dom’?  

    Jag tror även att blattespråket utgör en betydande del av denna teori då ungdomarna menar att 

språket är en del av dom, en del av deras identitet. När denna invandrarungdom nu står sida vid 

sida med svensken på andra sidan muren, där det svärs annorlunda och där matkulturen är 

främmande, vem är hon då? Är det denna egenskap man i dagligt tal kan höra en person refereras 

till som ”försvenskad”? Eftersom det pratas konstigt på den andra sidan vem är hon då nu som 
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person om vi ska gå efter teorin att blattespråket, ”den riktiga svenskan” eller vilken språkvarietet 

som helst, är en betydande faktor för skapande och formande av en individs identitet? 

  Frågorna är många men svaren få när det kommer till ämnet om hur språket ger form åt och 

vilken betydelse det har för individens sociala verklighet och dennes identitetsskapande. Jag 

undrar: Vad krävs det, vad gör man och är det ens en möjlighet att kunna balansera på muren 

utan att behöva välja någon av sidorna? 
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 Avslutande diskussion 

 

Vi har i denna antologi studerat identitetsskapande ur tre aspekter. I första delen av denna studie 

fokuserade Suad Mohamed på hur ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk, identifierar 

sig själva genom kulturtillhörigheter, flerspråkighet och grupptillhörigheten med människorna i 

deras omgivning. Shima Shokoohi diskuterade i antologins andra del invandrarungdomars syn på 

utanförskap, vänskapande och grupptillhörighet. Sofia Alis område, som är antologins avslutande 

del innefattar invandrarungdomars språkbruk och kulturtillhörighetens inverkan på deras 

identitetsskapnings process.  

     Vi har genom denna studie, utifrån informanternas uttalanden, belyst hur 

grupptillhörighetskänsla är essentiellt för invandrarungdomars igenkännande av sig själva i det 

svenska samhället, vilket ofta sker i samband med interaktion med andra icke etniska svenskar. 

Ett gemensamt drag hos informanterna var att alla kände sig hemma i sällskap med andra 

invandrarungdomar. Svaren var olika hur detta förhöll sig, men majoriteten var överens om att 

invandrare hade samma värderingar och gränser som sina jämlikar. Informanternas uttalanden 

om att svenskar i allmänhet, inte är lika begränsade inom vissa områden som de själva, är inget vi 

delar åsikt om. Då studiens syfte inte var att kritisera eller förkasta informanternas uttalanden så 

valde vi att inte undersöka det närmre, även fast vi fann detta fenomen värt att uppmärksamma. 

     Det som vi däremot skulle vilja påstå är likheterna mellan invandrarungdomar boende i norra, 

mellersta och södra delarna av landet är att de delar behovet av att interagera med andra 

invandrare. Detta för att känna den samhörighet och trygghet som de kan få genom samverkan 

med andra individer av den egna stigmatiserade gruppen, där förförståelsen och erfarenheter hos 

de övriga medlemmarna är påtaglig. Denna interaktion bidrar till att reducera känslan av 

utanförskap.   

    Att identitet är föränderligt, har i och med utförandet av denna studie blivit mycket tydligt. I 

likhet med vår livssituation slutar aldrig vår identitet att utvecklas och förändras. Dessa 

förändringar kan även sägas gå hand i hand vilket stärks av olika påverkansfaktorer såsom 

familjeförhållanden, vänskapsband och samhällets normer. Detta påstående vill vi knyta an till det 

faktum att vi människor är situationsanpassade varelser som tillägnar oss till rådande lagar, 

normer och situationer som finns i vår omgivning vilket i sin tur kan bidra till förändringar av 

identiteten. Samtidigt vill vi påstå att en individs liv alltid är under konstruktion med tanke på hur 

individer själva alltid är i rörelse. Genom nya händelser i livet förändras individens livssituation 

som i sin tur bidrar till förändringar av identiteten. På samma sätt som du tar till dig identiteter 

tillskrivs du frekvent nya av din omgivning. 
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Våra informanter diskuterar i enlighet med detta om hur de medvetet tar ställning och dagligen 

anpassar sig till de rådande samhällsnormerna i Sverige som i vissa fall strider mot deras kulturella 

bakgrund.  

     Informanterna diskuterar även hur de medvetet både tar ställning och anpassar sig till de både 

kulturerna, det vill säga föräldrarnas kultur och den svenska. Detta gör de för att nå social 

acceptans och inte avvika från någondera av kulturerna, bland annat genom de aspekter som vi i 

denna studie redogjort för; ”blattespråket”, grupptillhörigheten och de dubbla identiteter och 

levnadssättet som hjälper ungdomarna att socialisera sig in i det samhället. 
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