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 Förord 
 
Denna antologi ingår som ett led i vår utbildning på programmet för Samhälls- och 
Kulturanalys vid Campus Norrköping, Linköpings Universitet. Programmet är en 
tvärvetenskaplig utbildning som syftar till att ge en ökad förståelse för individens 
situation och samspel i samhället. Antologin utförs under det andra året på 
programmet som skall belysa individens livsvillkor och identitetsskapande. Att 
författa denna antologi har varit mödosamt, men samtidigt har det varit ett roligt 
och givande arbete. Ett arbete som vi aldrig hade kunnat genomföra utan våra 
informanter och de som hjälpt oss under studiens gång.  
Vi vill till att börja med rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Nilsson vid 
tema Äldre och åldrande vid Linköpings Universitet. Magnus raka kommentarer, 
litteraturtips och konstruktiva kritik har hjälpt oss mycket i vårt arbete, för utan 
hans hjälp hade inte den här antologin blivit vad den är idag. Ett stort tack vill vi 
rikta till våra härliga informanter vilka har visat sig vara imponerande individer med 
stora möjligheter att lyckas i framtiden. Ni har gett oss värdefulla insikter vi inte 
kunnat få utan er.  
 

TACK! 
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Att vara ”svensk” som ”invandrare”  
 

Inledning  

” Jag vet faktiskt inte, vad jag känner mig som, ibland så blir jag lite osäker, för 
när dom pratar i skolan och säger invandrare, då tar man åt sig faktiskt, det gör 
jag. Sen när någon säger att ”du är svensk”, då vet man inte riktigt om man ska 
ta åt sig som invandrare eller om man ska ta åt sig som svensk. För att vissa 
säger, jag förstår inte men, det är som att du skulle flytta till ett annat land och 
dom säger invandrare. Då tar ju du dig som en invandrare även om du skulle 
bo där. Men jag vet faktiskt inte, jag blir lite osäker och tänker såhär, om nån 
tar mig för en svensk, då är jag svensk, om nån tar mig för en invandrare, då är 
jag invandrare…”1 

Det är inte alltid en självklarhet att känna sig svensk om man har 
invandrarbakgrund trots att man levt i Sverige en längre tid. Känslan av tillhörighet 
bottnar i någonting mycket djupare än vad som kan ses på ytan. 
Idag finns det strax över 1,1 miljon utrikes födda människor i Sverige. Av dem är 
cirka 575 000 kvinnor.2 Ytterligare 800 000 personer har minst en förälder som är 
född i ett annat land än Sverige.3 
I vår antologi belyser vi kvinnor med utländsk härkomst i varierande åldrar och 
deras identitetsskapande i det svenska samhället. I studien förmedlas 
informanternas beskrivningar av livet och vad det för dem innebär att vara 
”svensk” som ”invandrare”. Vi har fått en inblick i hur problematiskt och 
betydande känslan av tillhörighet kan vara under skapandet av självbilden för en 
person med invandrarbakgrund. 
 
 
 

 

                                           
1 Anpassat citat av informant 
2 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 
3 www.regeringen.se/sb/d/4670/a/39038 
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Övergripande syfte  
Vårt huvudsakliga syfte är att belysa kvinnornas livsvillkor samt spegla den 
verklighet de upplever. Vi söker inblick i de faktorer som har betydelse i dessa 
kvinnors vardagliga liv och hur det påverkar deras självbild. Den gemensamma 
övergripande nämnaren för våra studier är kvinnornas syn på sig själva, som 
invandrare och individ. Amras del kretsar kring hur Bosniska invandrarkvinnor 
uppfattar betydelsen av den egna etniska gruppen för känslan av gemenskap i det 
svenska samhället. Elina belyser unga invandrarkvinnors syn på sig själva och vad 
de anser påverkar deras liv. Isabelle fokuserar på hur kunskaper i det svenska 
språket bidrar till individens identitetsskapande och integrering i det svenska 
samhället. 

Metod 
I skapandet av den här antologin har vi genomfört en kvalitativ studie. En kvalitativ 
studie syftar till att få förståelse för hur människor som befinner sig i ett visst 
sammanhang uppfattar och ser på den sociala verkligheten och det som sker där.4 
När vi har utfört denna studie har vi försökt att utifrån våra informanters 
perspektiv se på verkligheten. Insamling av material till studien har skett via 
deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer. Deltagande 
observationer innebär att forskaren själv är med i det händelseförlopp som 
studeras. Genom att forskaren vistas bland och umgås med människor i deras egna 
sociala miljö får forskaren en inblick i deras liv.5 Med hjälp av den här sortens 
observationer ges forskaren möjlighet att få en nyanserad bild av människorna, 
deras uppföranden, samt hur individerna själva ser på sina beteenden och miljö.6 
Våra observationer gav skiftande resultat, med både givande och mindre givande 
empiriskt material. I de fall observationerna gav mindre data, fokuserades den 
enskilda studien främst på de utförda intervjuerna.  
Precis som observationerna har den kvalitativa forskningsintervjun som mål att ge 
forskaren en nyanserad beskrivning av den intervjuades livsvärld.7  

                                           
4 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002) sid. 264 
5 Kaijser, L. & Öhlander, M.(red) Etnologiskt fältarbete, sid. 74 (Lund, 1999)  
6 Bryman, A. sid. 176 
7 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. sid. 21 (Lund, 1997) 
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Att utföra semistrukturerade intervjuer, som är en typ av kvalitativ 
forskningsintervju, innebär att intervjufrågorna utgår från ett tema, men att 
informanten har stor frihet att utforma sina svar. Frågorna behöver inte komma i 
en viss ordning och intervjuaren tillåts ställa följdfrågor för att få ett mer 
uttömmande material. 8 Vi har var för sig skapat vår egen intervjuguide med frågor, 
då våra ämnesområden skiljer sig åt, och vi har strävat efter att vara flexibla för att 
reagera på det informanten anser vara viktigt i sammanhanget.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in på band, transkriberats samt kodats och 
kategoriserats enligt analysformen Grundad teori, även kallad GT. 
När man använder GT etiketterar man först sitt empiriska material genom att 
“plocka ut” det man fastnar för i texten. Man sorterar sedan dessa ord, fraser eller 
meningar så att kategorier bildas. När man har fått fram ett antal kategorier att 
arbeta med ställer man sig frågor som var, när, för vem, på vilket sätt, hur och 
varför? De olika kategorierna namnges och en jämförelse mellan kategorierna görs 
för att få fram deras likheter och skillnader så att man kan placera in dem i över och 
underkategorier. I vårt arbete med GT har vi också använt oss av vad som kallas 
“kärnkategori”, vilket innebär att vi försökt se vad som är återkommande och 
därmed centralt i vårt material.9   

Etisk hänsyn 
Vid all forskning är det viktigt att tänka på att skydda informanten från obehagliga 
konsekvenser. Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer10 som ger riktlinjer 
för hur forskaren ska förhålla sig till sin forskning och sina informanter. Enligt 
individskyddskravet måste forskaren finna en balans mellan å ena sidan arbeta 
målmedvetet och konsekvent, och å den andra att visa människor respekt och vara 
lyhörd. Hur intressant materialet än må vara måste det vägas emot de konsekvenser 
som kan tänkas drabba undersökningsdeltagare och människor i dess omgivning.11  
Individskyddet är indelat i fyra delar, informationskravet, samtyckeskravet 

                                           
8 Bryman, A, sid. 301  
9 Näsman, E. Textkompendium om Grounded Theory. 
10 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/fileserver/index/.asp?fil=ZOKCAOA10OJO 
11 Pripp, O. ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete. Kaijser, L. & Öhlander, M.(red.) sid. 51 (Lund, 1999)  
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konfidentialitetskravet, och nyttjande kravet.12 Enligt dessa krav underättades våra 
informanter om studiens syfte och etik i form av kontakt via e-mail eller på plats 
före intervjun.  
 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Symbolisk interaktionism 
Analysmetoden Grundad Teori, som vi använder oss av bygger på den symboliska 
interaktionismens teori, om att tillvaron konstrueras och förändras genom 
interaktion mellan människor.13 Därför valde vi att använda oss av det symbolisk 
interaktionistiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt även för studien. 
Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt för en 
analys av den sociala verkligheten,14 där människan ses som en social produkt av 
samhället. Vi föds inte med en kunskap om social interaktion, utan vi socialiseras 
under vår uppväxt av omgivande personer till socialt interagerande människor, då 
individens jag, identitet och medvetande uppstår och omskapas i samspel med 
andra och det omgivande samhället. 15  
G. H. Mead, en av den symboliska interaktionismens förgrundsgestalter delar in 
jaget i två delar, ”Me” och ”I”. ”Me” är den delen av jaget som har samlat på sig allt 
som individen varit med om under sin livstid, det som är samlat i vad vi vanligen 
kallar minnet, både det aktiva och det inaktiva, det medvetna och det omedvetna.  
I vårt ”Me” finns alla våra normer och vårt samvete internaliserade. Samvetet är 
därmed en socialisationsprodukt, beroende av i vilken kultur vi vuxit upp i och 
befinner oss. Vårt ”I” är mer spontant, och är med det vi handlar med mot 
bakgrund av vårt ”Me”, som styr och bromsar vårt ”I”. Så snart ”I” sagt eller gjort 
något så är den aktiviteten borta och lagras symboliskt i vårt ”Me”. Vårt ”Me” är 
ganska förutsägbart medan vårt ”I” inte är det i samma utsträckning. 16  Inom den 

                                           
12 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/fileserver/index/.asp?fil=ZOKCAOA10OJO 
13 Gyvå & Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv, sid 11 (Stockholm, 2003) 
14 Trost, J. & Levin, I. Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. sid. 9 (Lund, 1999) 
15 Ibid. sid. 59 ff. 
16 Ibid. sid. 22 
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symboliska interaktionismen används begrepp som den signifikanta andra och den 
generaliserade andra. De signifikanta andra är människor som vi tycker om, som vi 
lyssnar till och som vi tar efter i olika sammanhang. Exempel på signifikanta andra 
är föräldrar, familj, dagmammor och andra närstående. De är alltid viktiga för 
människan men spelar en större roll under barn- och ungdomsåren då människan 
är mer påverkbar, deras synsätt hjälper individen att avgöra vad som är rätt och 
riktigt i olika situationer. 17 Den generaliserade andre är det organiserade samhället 
eller den sociala grupp som genom åsikter, normer och förväntningar ger individen 
sitt eget jag, och möjlighet att känna av samhällets eller gruppens perspektiv på hur 
man ska känna sig och bete sig. Individen lär sig därmed se hur andra ser på den, 
och att sätta sig in i andras roller, känslor och handlingar.18 Meads teori om 
rollövertagandet, dvs. hur individen förvärvar sitt sociala medvetande kan jämföras 
med Cooleys resonemang om spegeljaget. Huvudhypotesen är att individens syn på 
sig själv baseras på hur den upplever att andra ser på den.  Exempelvis när en 
person ses som invandrare av omgivningen, påverkas individens syn på sig själv, 
och individen börjar se sig själv som i första hand invandrare. 
Eftersom Cooley inte gör någon åtskillnad mellan ”Me” och ”I” skiljer sig hans 
teori från Meads. I stället för ”Me” och ”I” använder Cooley begreppet ”social I” 
som innebär att individens jagupplevelse uppkommer enbart i samband med andra.19 
Inom den symboliska interaktionismen finns det fem hörnstenar. Definitionen av 
situationen, social interaktion, symboler, att vi är aktiva och betoningen av nuet20 
Definitionen av situationen handlar om hur en situation blir definierad av en person, 
och om situationen ses som verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser, det 
är alltså inte bara hennes verklighet som styr utan också hennes beteende.21 Social 
interaktion innebär att samtala, men inte bara med ord utan också med 
kroppsrörelser. Vi människor ägnar oss nästintill konstant åt aktiv interaktion. 
Språket har stor betydelse för tänkandet och förmågan att kunna uttrycka sig 
nyanserat. Ett dåligt onyanserat språk uppfattas lätt som ointelligent av andra.22 
Symboler blir betydelsefulla först när de har samma mening för oss som för de andra 
                                           
17 Ibid sid. 59 ff. 
18 Ibid sid. 63 
19 Boglind A. Lundén A., Näsman E. Jag; Den Andre, sid. 31 (1972, Lund)  
20 Trost, J. & Levin, I. sid 25 
21 Ibid. sid. 12 
22 Trost, J. & Levin, I. sid. 17 
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i vår närmaste omgivning. Ett ords betydelse är alltså beroende av definitionen av 
situationen, för utan det är ordet eller termen ingen symbol. 23 Den fjärde 
hörnstenen har tonvikt på aktivitet, att vara aktiv innebär att vara med i en process. 
Inget är statiskt utan vi är alla föränderliga, människan är inte, människan gör.24 Den 
sista hörnstenen är nuet. Synen på betydelsen av nuet visar på att vi alla befinner oss 
i en ständig process och ständigt förändras som människor.25  
 
Den symboliska interaktionismen har legat till grund för våra enskilda delar då den 
varit ett redskap för vår tolkning av det empiriska materialet. Vi har alla mer eller 
mindre använt oss av den symboliska interaktionismen eftersom vi även använt oss 
av andra teorier, men dess innebörder förklaras där de berörs i våra texter.  
 

Begreppsförklaring 
Under genomförandet av vår studie har vi stött på olika begrepp som vi anser vara 
viktiga för denna studie. Vi har valt att definiera dessa begrepp dels utifrån våra 
informanters syn på de berörda begreppen, och dels utifrån litteraturen som vi har 
använt oss av. Den första berör etnicitet. Då etnicitet kan ha många betydelser har vi 
utgått ifrån Hutchinson och Smith som menar att ordet refererar bland annat till en 
känsla av frändskap, gruppsolidaritet och en gemensam kultur.26 Begreppen 
etnicitet och kultur går hand i hand så vi förklarar ordet kultur utifrån 
Hylland - Eriksens definition. Begreppets innebörd är i vanliga fall en synonym 
med det levnadssätt och den världsbild som medlemmarna av en bestämd grupp 
har gemensamt, och som skiljer dem från andra grupper. Man bör dock tänka på att 
det inom kulturen finns variationer i levnadssätt och världsbild.27 Integration är ett 
annat vanligt förekommande begrepp i vår antologi och enligt Svenska 
kommunförbundets definition av integration, innebär det att alla känner ansvar och 
samhörighet samt har en plats i samhället. Integration innebär jämlikhet, 
samförstånd och respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund.28  
                                           
23 Ibid. sid. 18 
24 Ibid. sid. 19 
25 Ibid. sid. 23 
26 Hutchinson, J. & Smith, A. D Ethnicity, sid.. 3 (Oxford, 1996)  
27 Hylland Eriksen, T. Kulturterrorismen, sid. 20 (Oslo, 1999)  
28 Svenska kommunförbundet Fördel mångfald – en sammanhållen strategi för ökad integration, sid. 20 (Stockholm, 1999)   
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Det är svårt att prata om integration utan att nämna invandrare, och i detta fall har vi 
främst utgått från våra informanters egna definitioner och bruk av ordet. Med 
utgångspunkt ur det empiriska materialet ser vi att de med invandrare avser främst 
människor vilka är födda utomlands av icke svenska föräldrar, men även 
svenskfödda andra generationens invandrare definieras av dem som invandrare. 
Vår användning av begreppet invandrare baseras på informanternas syn och 
användning av ordet som är delvis olika beroende på studie. 
Genus tolkar vi utifrån Yvonne Hirdmans29 (not) definition om att genus bör 
förstås som ett ord som gör att vi kan se hur människor formas och formar sig till 
kvinna och man.  Det vill säga att man som människa inte föds till att bete sig enligt 
ett visst könsmönster, utan lär sig det av omgivningen under sin uppväxt.  
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”Jag är inte svensk, jag har 
invandrarbakgrund!” 

Elina Forsell 

Inledning 

”Jag är inte svensk, jag har invandrarbakgrund!”  

Utbrister en av informanterna under en lektion i psykologi när läraren påpekar att 
hon är svensk. Ja, vad innebär det att vara svensk, och vad är det som påverkar 
känslan av att vara eller inte vara?  I studien får vi ta del av hur fyra unga kvinnor 
med invandrarbakgrund ser på sitt liv och hur de upplever omvärlden. Kvinnorna 
är på väg ur barndomen och in i vuxenvärlden med alla de krav och förväntningar 
som ställs från både samhället och omgivande närstående. Beroende på rådande 
samhällsklimat och kulturella svängningar innebär ”ungdomstiden” olika krav och 
uttrycksformer, krav och uttrycksformer som inte alltid stämmer väl med familjens 
krav eller skolans krav och förväntningar.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att belysa hur unga invandrarkvinnor förstår sig 
själva i sin identitetsutveckling och självbild. 
 
Vad betyder familjen för informanterna i deras identitetsutveckling? 
Hur förstår informanterna de olika kulturmönstrena? 
Vilken betydelse har vänner och närstående för individens identitetsutveckling? 

Tillvägagångssätt i kontakten med informanterna  
För att komma i kontakt med, och studera unga kvinnor med invandrarbakgrund 
valde jag att förlägga mitt forskningsfält till en skolklass. Jag ville komma i kontakt 
med individer i slutet av tonåren med olika etniska bakgrunder, dock ej etniskt 
svenska. Det vill säga med ett mångkulturellt inslag. Klassen kom jag i kontakt med 
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via mailkontakt med skolans rektor, och klassen var en gymnasieklass med 
samhällsinriktning, åk 3. 
Kontakten med informanter som deltar i studien togs under de två observationer 
jag genomförde. Avsikten med observationerna var att söka efter skeenden som 
skulle kunna visa på eventuella normer, värderingar och avvikelser beroende på 
individens etniska härkomst.  
Tidigare hade jag varit i kontakt med, och utfört observationer i en annan klass, åk1 
på Media programmet. Men fann då att åldern, och den etniska ensidigheten som 
var i klassen inte var vad jag sökte, då endast en ett fåtal av de kvinnliga eleverna 
hade en annan etnisk bakgrund än den etniskt svenska.  
Kontakten med informanterna började med att en elev i den observerade klassen 
blev tillfrågad om att ställa upp på intervju. Vidare kontakter med övriga 
informanter togs via den senast intervjuade informanten, som blev tillfrågad om 
hon trodde någon annan tjej i klassen med en annan etnisk bakgrund som var 
intresserad av att ställa upp, vidare telefonkontakt togs sedan med den föreslagna. 
Informanterna är fyra till antalet och kommer under studien benämnas som 
informant nummer 1, 2, 3 eller 4. Samtliga är kvinnor nyss fyllda 18 och kommer 
från familjer med annan kulturell bakgrund är den etniskt svenska. Tre av 
informanterna är födda och uppvuxna i Sverige, den fjärde kom hit som barn. 
Föräldrarnas födelseland, och familjens kultur och religion varierar men flera har 
släktingar  i Turkiet, och en av dem kommer från Bosnien Informanterna går i 
samma klass, och umgås mestadels i skolan. Två av informanterna är närmare 
vänner och umgås även på fritiden.  Jag vill förtydliga att mycket av studiens 
empiriska resonemang bygger på de tre med liknande ursprung, dvs. att de 
härstammar från Turkiet med närliggande gränstrakter och därmed har liknande 
normer och värderingar i familjen. Det empiriska materialet som den fjärde 
informanten delgav var av annan karaktär då informanten hade sitt ursprung i 
Bosnien. Informationen har fyllt en viktig funktion, men det skiljer sig på många 
områden från de övrigas, vilket gör att studiens resultat baseras främst på de övriga 
tre informanternas. I analysen har endast det intervjumaterialet använts, då 
observationstillfällena i klassen pga. filmvisning, och fria studier inte gav mig 
tillräckligt intressant empiriskt material. 
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Analys 

Studien 
 I materialet som informanterna gett mig har jag funnit tre återkommande huvud-
teman som har en betydande del i deras liv. Familjen, kulturmönster samt vänner 
och närstående. Informanterna talar mycket om familjen, och hur dess kultur 
påverkar dem i deras vardag.  Kulturmönstren respresenterar både familjens kultur 
och den omgivande samhällskulturen, vilka sätter normer och riktlinjer för 
beteenden och åsikter som informanterna måste förhålla sig till. Vänner och 
närstående är oftast medvetet valda samt bortvalda av informanterna, detta för att 
underlätta skapandet av sin självbild.  
Betydelsen av begreppen ”invandrare” och ”svensk” som används i studien baseras 
främst på informanternas definition av begreppen, och används utifrån 
informantens perspektiv som ett sätt att beskriva en stereotypisk grupp eller 
tillhörighet 

Familjen 
 När informanterna berättar om sig själva berättas det ofta om ett liv som ser ut 
som man antar att ungdomars liv generellt ser ut i dagens Sverige.   
De går i skolan, umgås med vänner och pojkvänner, tränar, tar körkort och jobbar 
extra. Umgänget med vännerna består ofta i att umgås hemma hos någon över en 
middag eller gå på stan och fika.  Informanternas funderingar på framtida val och 
göromål baseras ofta på vad som skulle vara accepterat av familjen.  Detta kan till 
viss del kopplas till det Mead säger, som är grundare av den symboliska 
interaktionismen. Enligt teorin föds människan utan ett jagmedvetande30.  Sedan 
genomgår vi människor ett antal stadier i vår utveckling och utvecklas till en alltmer 
socialiserad människa. Under dessa stadier får föräldrar och närstående en stor 
betydelse för uppbyggnaden av vårt jag och vår föreställningsvärld. Dessa personer 
i vår närhet kallas för de signifikanta andra. Stadierna barnet genomgår är 
förberedelsestadiet där barnet imiterar de vuxna, lekstadiet då barnet lär sig se på välden 

                                           
30 Skogsberg, Christina, Jaget och omvärlden; En referensram för vår psykosociala utveckling, sid. 44 (Trelleborg 2001) 
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med andras perspektiv genom rollspel, och spelstadiet då barnet lär sig regler och 
strukturer. 31 
De signifikanta andra, dvs. familjen och närstående lägger därmed grunden för 
individens värdegrund och normer, då individens jagmedvetande skapas i samspel 
med andra människor. Vilket tydligt kan ses i informanternas förhållningssätt till 
omgivande normer och värderingar. 

Starka familjeband binder individen till familjens normer och värderingar 
Det postindustriella samhället, det vill säga det moderna samhället skiljer sig i 
grunden från andra tidigare existerande civilisationer. Detta genom att bevilja varje 
människa en existens oberoende av människor emellan. I ett individcentrerat 
perspektiv uppfattas individen som självständig och jämlik sina övriga 
medmänniskor.  
Individens mål och utveckling prioriteras före gruppen.32 Jag anser Sverige till stora 
delar vara uppbyggt enligt det individcentrerade synsättet och samhället bygger idag 
på starka och oberoende individer. Enligt vad informanterna berättar så verkar flera 
av deras familjer istället följa mönstret av ett gruppcentrerat perspektiv, där den 
människan istället för att uppfattas som självständig utgår utifrån relationer 
människor emellan. Individen måste inordna sig i den sociala enheten, och se sin 
identitet snarare som en grupptillhörighet än som en fullt självständig individ. 
Moralen kommer ifrån ledande roller inom gruppen, och det är handlingar, inte 
intentioner, som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. I denna ideologi är 
det den primära gruppen, oftast familjen och släkten som representerar det yttersta 
värdet. Individen är en del av enheten och kan inte kopplas bort från sin grupp, 
gruppens mål och utveckling går därmed för individen.33    
Informanterna talar om en familjekultur med en känsla av starka familjeband. 
Dessa band sätts i jämförelse till etniskt svenska familjer för att förklara den form 
av familjekultur som utövas i det egna hemmet.   
 
 

                                           
31 Trost, J & Levin, I. Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv , sid. 60 ff (Lund, 1999) 
32 Sjögren, A. ”Kulturens roll i identitetsbyggande” i  . Ungdom, kulturmöten, identitet. Ahmadi, N sid 29 
(Trelleborg 2001) 
33 Ibid, sid. 30 
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E (Jag): Du menar att familjebanden är mer starka?  

2: Ja det är dom. Jag tror dom är mycket starkare än svenska, i alla fall vad jag 
har sett.  

 En del av informanterna förklarar de starka banden med att familjen bryr sig om 
mer om varandra, att man är mer rädd om varandra, i jämförelse med den etniskt 
svenska familjen. En annan faktor som kom till tals i intervjuerna handlar om 
kvinnans ställning inom familjen. En ställning som jag i vissa fall uppfattar som ett 
resultat av typiskt patriarkalisk familjebildning. Enligt Darvishpours definition av 
begreppet patriarkat omfattas av den manliga dominansen och innefattar 
exploatering av kvinnors arbete och allt från sexualitet till psykologisk omsorg. Han 
menar även att familjen är en stark patriarkalisk institution som ständigt återskapar 
sig själv.34 Utifrån ett genusperspektiv är familjen en av de viktigaste institutionerna 
som, upprätthåller och reproducerar genusordning.35   
De starka banden i familjen medför visserligen en känsla av gemenskap, men är 
samtidigt hämmande för utvecklingen av informantens jagmedvetande, då det 
medför svårigheter att frigöra sig ur familjen och bli autonom som de uppfattar 
som  det svenska samhällets normer.   
Den generaliserade andra ger individen åsikter, normer och förväntningar angående 
hur man ska känna och bete sig i samhället.36 I Sverige är det accepterat att 
tonåringar hävdar sin identitet och autonomi från familjen, 37 medan det för många 
invandrarungdomar innebär en konflikt att kräva sin självständighet gentemot 
familjen då denna befinner sig någonstans mellan två tankesätt och måste pendla 
mellan två olika kulturella identiteter38. Det sker därmed en krock mellan de 
signifikanta andra och de generaliserade andra. Den generaliserade andres som 

                                           
34 Darvishpour, M. Invandrarkvinnor som bryter mönstret, sid. 33 (Lund, 2004) 
35 Ibid, sid. 33 (Lund, 2004) 
36 Trost, J & Levin, I. Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, sid. 63 (Lund, 1999) 
37 Sjögren, A. ”Kulturens roll i identitets byggande” i Ungdom, kulturmöten, identitet. Ahmadi, N sid. 49 (Trelleborg 

2001) 
38 Ahmadi, N. & Söderholm Carpelan, K. Ungdom kulturmöten, identitet, sid. 15 (Trelleborg 2001) 
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finns i flera olika former och strukturer, och deras olika normer och förväntningar 
går då i vissa fall emot de signifikanta andras synsätt på vad som är rätt och riktigt.39  
För att den patriarkaliska familjeinstitutionen och dess kultur och tradition ska 
överleva måste den manliga dominansen vidareföras på nästa generation.40 Detta 
möjliggörs bland annat genom kontroll av kommande, ej ännu existerande 
generation.  En av informanterna förklarar hur viktig det är att familjerna fungerar 
ihop vid ett eventuellt giftermål.  

3: ”Men det skulle vara svårt, det jag tänker på det är min familj, och hans 
familj, att dom ska passa ihop. För hos oss är det verkligen viktigt att alla 
familjerna passar ihop, att man kan gå till varandra. Vi har våra traditioner, 
dom har deras traditioner och det krockar alltså, det kommer att bli. För oss 
kommer det att fungera, men inte för min familj kanske. Jag vet inte alltså, jag 
sitter och tänker på det här jättemycket, det gör jag, alltså, jag skulle fungera 
ihop med honom tillexempel, men jag vet inte om jag skulle fungera ihop med 
en svensk, inte med en syrian heller (informanten har turkiskt ursprung), det 
skulle jag aldrig kunna, det går inte. ” 

På frågor om framtida familj kan man se en önskan om deras barn ska slippa känna 
på samma sätt som dom, och att dom som föräldrar vill ha en bättre kontakt och 
större förståelse för sina barn. 

3: Sådär, att jag vill att jag vill ha bättre kontakt med mina barn. Jag tror jag 
kommer förstå dom mer än vad mina föräldrar gör, eftersom jag också levt här 
och så. 

Att som förälder och den signifikante andra förstå den generaliserade andre  
olika arenor och  dess normer och förväntningar skapar en förutsättning 
för barnet att enklare sammanfoga de två världarna i sin livsbild.  En 
livsbild som inte bara kretsar kring den signifikanta andre och den 
generaliserade andre, utan även om det individcentrerade och det 
gruppcentrerade perspektivet som mer visar på de krav gruppen eller 
samhället ställer på den enskilde individen i hur man som individ tar sin 
plats. Samhället vill ha självständiga individualistiska individer, medan 
familjen i det här fallet ställer sig själv i främsta rummet. Detta skapar en 

                                           
39 Kappan symbolisk interaktionism 
40 Darvishpour, M. Invandrarkvinnor som bryter mönstret, sid. 33 (Lund, 2004) 
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konflikt då individen lätt kan känna sig begränsad i familjens syn på henne 
gentemot det övriga samhället. Resultatet av den konflikten blir att 
informanterna känner sig mindre ”fria” än vad de menar att svenskar är.  

Frihet och autonomi  
I krocken mellan informantens signifikante andre och den generaliserade andre 
uppstår en känsla av olikhet, och i det empiriska materialet används begreppet 
”Frihet” återkommande av informanterna för att i jämförande syfte beskriva vad 
som skiljer deras liv åt från en etniskt svensk kvinna i samma ålder.  
Informanterna visar på en familjebild präglad av kontroll. När informanterna börjar 
närma sig vuxen-ålder blir deras roll som kvinnor i en samhällskultur olik 
familjekulturen ett hot mot familjen. Som unga kvinnor utsätts de för en kontroll 
och begränsning, som visar sig på olika sätt, då döttrar enligt Al-Baldawi i det 
patriarkaliska systemet är en utsatt grupp, som ligger långt ner i det hierarkiska 
systemet. Flickorna måste anpassa sig till makthavarna det vill säga släkten och 
pappan.41 Vilket i flera fall leder till en känsla av instängdhet, oförståelse, och rädsla 
för rykten. Dessa känslor framkom i tre av de fyra informanternas berättelser på ett 
eller annat sätt. 

1: ”Svenskarna får ju sin frihet, dom får ju göra typ precis vad dom vill, det är 
ingen som säger till dom ”nej, ni får inte gå ut idag”, om dom inte kanske gjort 
något riktigt dumt. Men det vi, vi kan inte göra dumma grejer, eftersom att vi 
inte får gå ut, om en svensk tjej kanske gör någonting så att hon får 
utegångsförbud, hon får ju utegångsförbud för att hon har gjort någonting. En 
invandrartjej får aldrig sitt utegångsförbud eftersom att hon inte får chansen att 
gå ut, och göra sånt som, gör att en förälder säger att ”ja, du får 
utegångsförbud”. 

En form av begränsning av den unga kvinnan i den patriarkala familjen är att inte 
ge henne chansen att kunna göra fel. Det starkaste argumentet för att hålla 
döttrarna hårt inom familjen är vikten av bevarad oskuld vid giftermålet. När 
informanten tillhör en familj med gruppcentrerad ideologi, och därmed är en 

                                           
41 Al-Baldawi, R. ”Migration och familjestruktur. Ungdom, kulturmöten, identitet. Ahmadi, N sid. 155 (Trelleborg 2001) 
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beståndsdel i den starkt sammansvetsade familjen, sätts gränserna utifrån genom 
tydliga förbud42 
Även om inte informanternas förbud och regler inte alltid är direkt uttalade, så vilar 
de ändå på den värdegrund och de moraliska normer som existerar inom familjen. 
En av informanterna talar om hur hon egentligen har friheten att göra mycket som 
hon vill, men att hon ändå gör så som föräldrarna vill, det de säger väger tungt i 
hennes beslut. 

 4:” Frihet och frihet, jag menar man gör ju själv mina egna val, men mina 
föräldrar dom tycker, sina egna synpunkter. Jag får ju liksom vara ute så mycket 
jag vill och sådär, men det är ju mest vad dom tycker så” 

Respekten för familjen medför därmed i vissa fall att informanterna reglerar sig 
själva, utan att det tydligt sagts vad som är lämpligt respektive inte lämpligt.  Den 
kontroll och begränsning som familjen använder sig av i sitt mål med att bibehålla 
dotterns oskuld och familjens rykte resulterar även i att informanterna själva till viss 
del reglerar sig, även när det inte finns uttalade regler för detta. Familjens inverkan 
på individen visar tydligt på att informanten anpassar sig mer efter familjens 
normer och värderingar än det omgivande samhällets. Orsaken till den 
självreglering jag talade om innan ligger i de kulturmönster och de kraven som ställs 
på familjemedlemmars beteenden som informanterna ärvt av sina släktingar och 
föräldrar.  
 

Kulturmönster 
Trots ett svenskt medborgarskap och nästintill livslång svensk skolgång, så känner 
sig inte informanterna rakt igenom svenska. Ungdomar med invandrarbakgrund 
definieras oftast endast i relation till Sverige och svenskarna, så gör även flera utav 
mina informanter.43 Nästan alla kallar sig för invandrare och alla utom en umgås 
enbart med ”invandrarkompisar”. Trots skiftande etniska kulturtillhörigheter inom 
umgängeskretsarna, så går alla under namnet ”invandrare”.  

                                           
42 Sjögren, A. ”Kulturens roll i identitetensbyggande” i  . Ungdom, kulturmöten, identitet. Ahmadi, N sid. 51 (Trelleborg 

2001) 

 
43 Ibid,  sid. 43 
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E: Finns det situationer då du ändå känner dig svensk?  

S: Jag vet faktiskt inte, ibland så blir jag lite osäker, för när dom pratar i skolan 
och säger invandrare, då tar man åt sig faktiskt, det gör jag. Sen när någon 
säger att ”du är svensk”, då vet man inte riktigt om man ska ta åt sig som 
invandrare eller om man ska ta åt sig som svensk. För att vissa säger, jag förstår 
inte men, det är som att du skulle flytta till ett annat land och dom säger 
invandrare. Då tar ju du dig som en invandrare även om du skulle bo där. 
Kanske, och fast du kanske är född där, men jag vet faktiskt inte, jag blir lite 
osäker och tänker såhär, om den tar mig för en svensk, då är jag svensk, om 
den tar mig för en invandrare, då är jag invandrare”. 

 Enligt Annicka Sjögren menar Fredrik Barth att etnicitet synliggörs genom att 
skillnader mot utomstående görs tydliga och genom att gränssättningar upprätthålls, 
inte genom att den inre enhetligheten lyfts fram.44 Gränsen i det här fallet går 
mellan svensk och invandrare.  Enligt mitt empiriska material skiljs dessa grupper åt 
främst av begreppet ”frihet”. Informanterna använder ”frihet” för att beskriva 
andras livssituation i jämförelse med sin egen, då de i förhållande till svenskar 
känner sig ofria.   

Att vara svensk, är det lika med att vara fri? 
Jag vill kategorisera in flera av informanternas familjekultur under den 
gruppcentrerade ideologin. Därmed står informanterna inte bara med ett ben i 
vardera kulturen, utan även med ett ben i den individcentrerade kulturen som de 
möter ute i samhället och den gruppcentrerade som de möter i hemmet. 
Under intervjuerna ställde jag frågor om vad de ansåg vara typiskt svenskt, och vad 
som karaktäriserade den stereotypiska svensken. Enligt informanterna så är den 
stereotypiske svenska ungdomen fri. Fri att gå ut, ha pojkvän, göra sina egna val.  

1: ”Om jag skulle jämföra mig med mina invandrarkompisar, dom har det lite 
hårdare än vad jag har, då känner jag mig svensk, tillskillnad mot dom, /…/ 
Och mina kompisar brukar säga ”du är svensk, du får göra allting”, de säger så 
i alla fall. 

 Många av informanterna har svårt att ge en stereotypisk bild av ”svensken” då alla 
inte har ett nära umgänge med ”svenskar”, men rent generellt sett så anses 

                                           
44 Ibid. Sid. 44 
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svensken överlag även vara hämmad, kylig och tystlåten i jämförelse med 
informanternas egna umgängeskretsar.  

2: ”Hon (invandrartjejen) kanske vågar säga mer vad hon tycker, mer ärlig, 
öppen och säger rakt ut vad hon tycker mer medan en svenska kanske är lite 
tystare eller håller sig för sig själv. Typ på lektionerna har jag märkt i våran 
klass, då sitter vi såhär massor svenska på ena sidan och invandrare på andra 
sidan, och så är det bara alla invandrare säger vad dom tycker hela tiden. Så 
sitter dom här svenskarna helt tysta och vågare inte säga någonting/…/. ”Hur 
dom beter sig? Ute och festar mycket kanske? Och dom är lite kalla och sådär. 
Bara sådär med sina kompisar, dom är inte så öppna liksom. ” 

 Den viktigaste skillnaden i empirin mellan att känna sig ”svensk” och ”invandrare” 
sker i gränsdragningen mellan att få känna sig ”fri” och att inte vara det.  
Som flera av informanterna menar så skiljer sig inte deras levnadsvanor nämnvärt 
mycket från svenska, de har köttbullar och makaroner till middag och vissa pratar 
svenska i hemmet. Utan jag tror känslan snarare grundar sig i de olika ideologierna. 
I hemmet går gruppen framför individen och i det offentliga samhället är det 
individen som går före gruppen.   

 Familjens respekt  
Vad jag kan förstå upplever vissa av informanterna begränsningar i sin valfrihet. 
Begränsningarna är ofta ett resultat av släktens religion, kultur och traditioner. Dels 
har det att göra med den gruppcentrerade familjen, samt enligt vissa av 
informanterna ett upprätthållande av familjens och gruppens heder.  
Upprätthållandet av heder leder till rädslan för rykten och ryktesspridning, vilket 
informanterna vid ett flertal tillfällen påpekar snarare är traditionellt än religiöst 
betingat.  

E: tror du att det hade påverkat din familj om ni hade släkt här i Norrköping?  

3: På ett sätt kanske det skulle vara bättre det att vi skulle få gå ut mer om vi 
var fler. Och nåt negativt kanske var att dom kanske snackar, dom är verkligen 
rädda för att folk ska snacka, för dom är ju såhär, dom ser någonting, om jag 
typ sitter och fikar med en kille, då kanske dom ”åh jag såg din dotter med en 
kille”, och så lägger dom till grejer och sånt där. Fast dom inte vet någonting, 
sånt blir jag riktigt arg på. 
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Att som informant undvika situationer som skulle kunna skapa rykten är ett bra 
exempel på Definitionen av situationen enligt den symboliska interaktionismen som 
menar att om en person definierar eller varseblir en situation som verklig, så blir 
den det med i sina konsekvenser. 45 Även om då inte informanten i sig anser 
situationen vara av fel art, så kan exempelvis någon av de signifikanta andra se 
händelsen som det, vilket gör att konsekvenserna utav den specifika situationen 
behandlas som om den vore verklig utav omgivningen.  Med anledningen av 
rädslan för rykten och andras antaganden är förhållanden i flera fall något som hålls 
hemligt för familj och släkt. Hemlighållandet är inte bara ett uttryck för ett 
undvikande av ryktesspridning, utan har även att göra med familjens kontroll av 
den kvinnliga sexualiteten. I dagens Sverige är sexualiteten en fråga som mestadels 
angår en man och en kvinna eller ett älskande par. Men i många samhällen är 
sexualiteten en angelägenhet för många fler än de direkt inblandade. Exempel på 
detta är bland annat att kvinnorna bör bevara sin oskuld till bröllopsnatten med 
hänsyn till familjens heder och att barnen bör gifta sig enligt familjens planer.46 Av 
det empiriska materialet i studien kan man utläsa att just familjens ansvar för 
bevarandet av dotterns oskuld för med sig regleringar av informanten som 
begränsar dennes rörlighet. 
 
 

3: ”Nej men alltså, när man gifter sig, att man ska vara oskuld då. Det är väll 
mest det faktiskt som är viktigaste. Det är nog därför många kanske inte får 
vara tillsammans med en kille, man kanske inte får gå ut så mycket för att folk 
kanske snackar och så. ” 

Informanterna poängterar dessutom vikten av respekt mot äldre. En respekt som 
somliga av dem anser inte etniskt svenska har. Respekten mot övriga 
familjemedlemmar medför att informanten kan vara tvungen att göra vissa val som 
ibland strider mot dennes egen vilja.  
 

                                           
45 Trost, J & Levin, I. Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, sid. 12 (Lund, 1999) 
46  Sjögren, A. ”Kulturens roll i identitetens byggande” i . Ungdom, kulturmöten, identitet. Ahmadi, N sid. 49 (Trelleborg 

2001) 
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E: ”Men ni är ju ändå kristna, och svenskar är ju också kristna, skulle det inte 
fungera att ha en svensk pojkvän?” 

2: ”Ja jag vet, men, jag vet inte, det är mer såhär att dom vill att vi håller ihop 
såhär. Det är väll det, familjen skulle inte acceptera det, eller släktingar. 
Familjen vill ju att jag ska hitta den jag är lyckligast med men det är släktingar 
och kulturen och sådär./.../det känns konstigt eftersom vi bor ju i Sverige och 
vi lever ju i Sverige, och vi lever nästan som svenska gör, och vi går i svensk 
skola. Och vi lär oss svenska och jobbar och allting med. Men sen när det väl 
kommer till det så får man inte, varför? Ni har flyttat hit och lärt er språket och 
allt!” 

Här ser man en konflikt mellan de signifikanta andra och de generaliserade andra. 
Utifrån hur informanten upplever den generaliserande andre anser hon att hon har 
rätt att gifta sig med vem hon vill, men enligt den signifikante andre så finns det 
vissa krav som måste uppfyllas i valet av kommande familj. Krav som kräver ett 
obefläckat rykte och en bevarad oskuld, inte bara för kvinnan i sig, utan för hela 
familjen och släkten. Dessa krav inverkar senare på flera av informanternas val av 
vänner, då det förenklar att välja vänner som är i samma sits. 

Vänner och närstående 

”Lika leker samma” – det är enklast så 
Det kanske mest intressanta med studien handlar om informanternas val av vänner. 
Ett val som görs någon gång under tonåren och som snarare handlar om val av 
individer och deras kulturella bakgrund än om deras personlighet. 
I empirin framkommer att informanterna enbart umgås i vänskapsgrupperingar 
bestående av ”svenskar” eller ”invandrare”. Samtliga säger sig mer eller mindre 
enbart kunna umgås med just den valda gruppen, och att de har svårt att tänka sig 
ett nära umgänge med en annan form av etnisk gruppering. Tre av informanterna 
umgås enbart med tjejer, som precis som dom kallar sig själva för just invandrare. 
Den fjärde informanten säger sig bara kunna umgås med svenskar, då hon anser att 
de med samma etniska bakgrund som hon är alldeles för instängda i sin egen grupp. 
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De tre övriga informanterna är samtliga födda och uppvuxna i Sverige, de har 
gemensamt att de under barndomen hade nära svenska vänner, men att de i dag 
enbart umgås med andra tjejer med invandrarbakgrund. Uppbrottet från de svenska 
vännerna skedde oftast under yngre tonåren.  

3: ”Jag hade två svenska kompisar fram till åttan. Vi hade varit bästisar i flera 
år. Och så en dag så sa dom såhär typ att ”vi vill inte vara med dig längre, för 
att du får inte gå ut”. Dom förstår inte mej, dom gör inte det alltså…” 

Orsaken till val utav vänner handlar bland annat om förståelse och att slippa bli 
ifrågasatt. I och med att informanterna lever med två kulturer och ideologier, som 
de balanserar mot varandra för att inte avvika alltför mycket från normen, kan det 
tänkas att belastningen blir för stor på individen att i umgänget med vänner tvingas 
försvara det liv och de normer man lever efter. Informant 3. fortsätter;  

3: ”… En utav tjejerna träffas jag fortfarande med och då säger hon ”vet inte 
din pappa fortfarande (om hennes pojkvän)?” Varför säger du inte, varför talar 
du inte om för honom” Det kan inte jag göra, det går inte. ”Varför får du inte 
gå ut för? Varför är din pappa så för?  Dom kan inte sätta sig in i min situation, 
dom förstår inte min situation, och då växer man ifrån varandra. Jag känner 
mig mer trygg när jag är med invandrar tjejer, för att vi lever på samma sätt.” 

Enligt den symboliska interaktionismen finns det situationer där individen kan 
uppleva motstridigheter mellan de signifikanta andras uppfattning om vad som är 
rimligt, rätt och fel i en viss situation. Antingen kan individen välja att sortera bort 
någon eller några av dem som är orsaken till motstridigheten, eller omdefiniera 
intrycket av några av dem och tolka deras uppfattning på ett sätt som passar i den 
omdefinierade situationen.47 För att slippa situationer där normer och värderingar 
krockar mellan familjens och övriga närståendes väljer informanterna ett umgänge 
på lika villkor, där gruppens medlemmar samma normer och värderingar som 
informanten är omgiven av i sin familj. I ett sådant umgänge är det lättare att känna 
sig normal, då de andra i gruppen har mer eller mindre samma familjevärderingar. 
Individen införlivar därmed de normer och regler som gäller för hela det sociala 
livet, som hon är en del av. De regler hon införlivar är framförallt de som gäller i 
hennes egen gemenskap.48 

                                           
47 Trost, J & Levin, I. Att förstå vardagen – med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, sid. 61 (Lund, 1999) 
48 Ibid,  sid. 52 
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1: ”Man drar sig mer kanske till invandrare, för att man kanske kan känna sig 
lite sådär att man kanske inte passar ihop. (med svenskar), och då drar man sig 
ändå till dom man vet passar ihop, för man vet att dom känner sig likadant 
som jag känner mig. /…/Jag tror nog att en invandrartjej kanske skulle förstå 
mer än en svensk tjej om jag säger såhär att ”jag kan inte gå ut idag”, då kanske 
en svensk tjej tänker, ja vadå, får inte du gå ut? Hon kommer att tycka att det är 
fel, förstår du? ”  

Flera av informanterna kategoriserar sig själva som invandrare, och väljer att umgås 
i liknande kretsar. Skapande av en identitet som ”invandrare” eller ”svensk” kan 
tänkas grundas i just umgängeskretsens gruppidentitet. En informant säger att hon 
säkerligen hade känt sig mer svensk om hon hade haft fler svenska kompisar. Så val 
av kompisar, och deras bakgrund verkar bidra till skapandet av en yttre identitet. 
I det empiriska materialet talas det om ett samförstånd mellan invandrartjejer 
emellan, samt en gemensam kultur. En kultur som man skulle kunna tro har med 
religiösa traditioner att göra.  Men informanternas umgängeskretsar är i flera fall 
otroligt mångkulturella med olika etniska tillhörigheter och trosutövningar. Så trots 
att vissa av informanterna rent kulturellt och religiöst står väldigt nära svenska 
traditioner och kristna värderingar, så finns det en starkare känslomässig 
samhörighet med andra religioner och kulturer, just för att de alla anser sig vara i 
samma situation.  

3: ”Som min bästa vän, hon är kristen och jag är muslim, men vi har samma 
traditioner, alltså det är mer traditioner, det är inte så mycket med religion 
längre.” 

Att bli förstådd och inte ifrågasatt, att slippa förklara sig när man inte kan följa den 
svenska normen för hur man som ungdom beter sig gör att valet av vänner baseras 
mer på kulturell bakgrund och traditioner än på personlighet och intressen. Ett 
mönster som man delvis kan upptäcka i valet av pojkvän, då det finns flera 
etniciteter som somliga av informanterna inte kan tänka sig att bli tillsammans med. 
Mönstret kan även det ses som ett resultat av de familjevärderingar över vad som är 
bra respektive dåligt, och vilka val som är godtagbara eller ej. 
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Valet av den rätta – att ha pojkvän eller ej 
De begränsningar utav friheten som jag pratat om tidigare rör inte bara aktiviteter 
utanför hemmet, utan även val utav närstående.  Majoriteten av informanterna har 
varsin pojkvän, trots ett formellt förbud inom familjen och släkten. Familjerna ger 
uttryck för att de hellre ser att informanterna lägger ner sig energi på skolan, och 
bibehåller sin oskuld samt familjens goda rykte. 

 3: ”Det är ju mest för att han (pappa) vill att jag ska satsa på skolan. Det är för 
tidigt att ha en pojkvän, men när jag är klar i skolan då kan jag ta det steget. Sen 
är det ju det där med oskuld och det där.” 

 Situationen för flera av informanterna ter sig mer komplex när det empiriska 
materialet visar på att föräldrarna till vissa delar är medvetna om att deras dotter har 
ett förhållande. Men trots det formella förbudet är det inget som påpekas, det 
framstår som att det är tillåtet så länge det inte syns alltför mycket utåt och blir en 
offentlig angelägenhet.  

 E: ”Är det socialt accepterat i er kultur att ha killar och så innan giftermålet?” 

2: ”Nej egentligen inte, men det har blivit mer så att man får ha det nu alltså. 
Men det är inte så att man går öppet med det. Men ändå är det ju så att man 
inte kan gifta sig direkt utan att ha träffat personen, liksom det är konstigt. Så 
det får hållas hemligt.” 

Så informanterna tillåts att ha ett förhållande så länge det sköts snyggt och diskret, 
som flera av informanterna säger så vill ändå familjen att de ska hitta någon som de 
känner sig lyckliga med. 
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Avslutande diskussion  
Det sociala nätverket spelar en stor roll i informantens utveckling, först skapar 
familjen de första omgivande normerna och kraven, därefter kommer samhället 
med ytterligare, och i vissa fall annorlunda förväntningar än familjens. Slutligen ska 
individen lyckas sammanfoga dessa två världar till en enhetlig, för att lyckas skapar 
individen stereotypa kategorier, för att själv kunna passa in i en, och därmed bygga 
sin identitet utifrån den. Skapande sker bland annat med hjälp av benämningen av 
sig själv, och via val av vänner. 
När den första observationen i klassen var klar, filmen var avstängd och de flesta 
eleverna har lämnat klassrummet kom jag att tala med läraren för lektionen. Runt i 
kring mig stod även ett gäng tjejer varav en senare kom att bli en av mina 
informanter. Läraren ställde frågor om studien, och sa sig ha blivit lite fundersam 
över syftet med studien. Han hade aldrig uppfattat någon skillnad på eleverna i 
klassen, och jag tyckte han verkade smått oroad för att jag sökte någon form av 
”invandrarproblem” i klassen, något som han framhärdade inte fanns.   
Nu sökte jag inte efter några ”invandrarproblem”, utan jag ville skrapa lite på ytan 
för att se hur det var under tjejernas formella liv. För allt är inte vad det ser ut att 
vara. Känslor, normer och värderingar är inte alltid något man kan se. 
Informanterna visade mig en värld, som för mig ter sig något mer komplicerad än 
vad den skulle göra för den generella svenska ungdomen.  De visar mig en värld där 
man måste ställa samhällets förväntningar och krav på individen mot familjens och 
kulturens krav och förväntningar. Dessa krav och förväntningar ställs ofta emot 
varandra, och kräver antingen en snygg balansering eller ett val, vilka förväntningar 
ska man som vuxen individ motsvara? Och var i konflikten mellan dessa två finner 
individen sig själv? 
Ett lätt sätt är att stereotypisera både sin egen tillhörighet och ”de andras”.  Vi 
invandrare är såhär, och svenskarna sådär. Då vet man i alla fall vad man inte är 
respektive är. Är det ett val som unga kvinnor och män måste göra för att ”vara 
någon”? Måste man känna sig helt svensk, eller helt turk? Finns det något 
mellanting? Det skulle väll i så fall vara ”jag är en andra generationens invandrare”, 
men det säger inte mycket.  
Å ena sidan kändes det bra att läraren så starkt påpekade att ”alla elever i klassen är 
lika”, å andra sidan kan det leda till en än större känsla av utanförskap, då man 
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genom att säga så inte ser efter varje individs förutsättningar. Som informanterna 
talar om ”Svenskarna förstår inte när vi säger att vi inte får gå ut”. Om förståelsen 
fanns där, skulle förutsättningarna för informanterna se annorlunda ut? Skulle en 
förståelse leda till fler svenska vänner, och därmed en känsla av att man är mer 
svensk? Som en av informanterna säger ”hade jag haft fler svenska vänner så hade 
jag säkert känt mig mer Svensk”. Svårigheten med att skapa förståelse är att 
balansera det så att det inte blir fördomar som dömer istället för förståelse som 
lyfter individen.  
 
Jag vill än en gång tacka mina informanter för att de så öppet delade med sig lite av 
sig själva!  
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Invandrarkvinnors uppfattningar av den egna 
etniska gruppens betydelser i deras liv 

Amra Kartal 

Inledning 
 

Som invandrarkvinna har jag ofta tänkt på alla de olika faktorer som påverkar min 
identitet och då speciellt min svenska identitet. En av de främsta faktorerna anser 
jag är det faktum att jag har nära band med människor ur min egen invandrargrupp 
och att jag umgås mest med dem. Min personliga erfarenhet har lärt mig att de 
flesta invandrare har djupa och starka kontakter med människor ur sin egen etniska 
grupp. Det finns nog ingen tvekan om att detta påverkar en människas identitet 
både på gott och ont. Frågan är bara hur och på vilket sätt.  
 
Även anledningarna till att en människa umgås mest med sina egna landsmän är 
förmodligen otaliga och antagligen olika beroende på person. På samma sätt är 
alltså också denna fråga angående orsakerna till att invandrare söker sig till varandra 
central och vital i denna studie då det är enligt mig omöjligt att genomföra en studie 
som den här utan att först ställa sig frågan varför? Detta skulle kanske kunna 
förklaras med det som vissa anser är det fundamentala behovet av tillhörighet och 
gemenskap och som kanske varje enskild individ har. Man finner tillhörighet med 
sina egna landsmän oftast förmodligen helt enkelt för att det är lättare att finna 
tillhörighet och samband med dem än med människor ur en helt annan etnisk 
grupp.  
 
I mitt bidrag till den här antologin kommer jag att göra ett försök att först och 
främst undersöka fenomenet i syfte att förstå det bättre. Det jag menar med det 
specifika fenomenet är det faktum att vissa människor på fritiden, i alla fall, umgås 
enbart med människor ur den egna etniska gruppen. Jag ämnar inte göra det 
omöjliga genom att söka efter ett universalt svar till problemet utan snarare 
diskutera det hela och förhoppningsvis väcka en större förståelse hos läsarna, såväl 
som hos mig själv.  
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Syfte  
 
Från början var mitt syfte att undersöka, och försöka beskriva hur och på vilket sätt 
en invandrarkvinnas identitet påverkas av den egna etniska gruppen. Detta för att 
lättare kunna förstå de fördelar och potentiella svårigheter det här fenomenet för 
med sig. Men då jag insåg att detta skulle vara ytterst svårt om inte helt omöjligt 
bestämde jag mig för att istället titta närmare på hur invandrarkvinnorna själva 
uppfattar betydelsen av den egna etniska gruppens närvaro i hennes liv. Jag skulle 
även vilja undersöka om det enligt dessa kvinnor själva finns några specifika 
anledningar till att dem väljer framförallt att umgås med människor ur den etniska 
grupp som de själva tillhör. 
 
Visserligen kunde jag ha valt att inkludera både män och kvinnor i min studie då 
dessa fenomen självklart inte gäller enbart det ena könet.  Men då jag såg en risk av 
att en sådan studie lätt skulle kunna bli en jämförande genusstudie avstod jag från 
att studera båda könen och valde enbart kvinnor. På det sättet tror jag mig kunna 
uppnå en djupare analys av själva problematiken istället för att bara jämföra mina 
resultat mellan män och kvinnor.  

Frågeställningar  
- Spelar den gemenskap som invandrare känner med sina landsmän någon roll vid 

formandet av identiteten i det nya landet och i så fall på vilket sätt?  
- Borde det faktum att människor med utländsk bakgrund oftast söker sig till den 

egna etniska gruppen ses som något negativt eller fungerar den här 
samhörigheten som en fristad där kvinnor finner trygghet och likhet i ett annars 
så främmande land? 

- Hur uppfattar informanterna själva närvaron av den egna etniska gruppen i sina 
liv? 
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Tillvägagångssätt 
Då mitt syfte var att göra en analys av ett specifikt fenomen har jag valt en 
kvalitativ metod som innebär både fältobservationer och enskilda intervjuer med en 
liten grupp av informanter, samt grundliga litteraturstudier. 
 
Mina intervjuer och fältobservationer resulterade i tre kategorier som jag har 
försökt att väva in i studien. Dessa har resulterat i rubrikerna 
tillhörighet/gemenskap, nostalgi och främlingskap/utanförskap som på ett eller 
annat sätt har styrt mina tankar och resultatet av studien. 

Presentation av informanterna  
Min informantgrupp bestod av fem unga kvinnor med utländsk bakgrund. De är 
alla från förre detta Jugoslavien, närmare bestämt Bosnien och Hercegovina och 
mellan 18 och 25 år gamla. Anledningen till att min informantgrupp är så homogen, 
etniskt och åldersmässigt, är för att jag ansåg att studien skulle få en djupare analys 
om jag koncentrerade mig på en specifik grupp av människor. Jag har följt med 
dem på några av deras aktiviteter för att kunna observera fältet. För att få ännu mer 
information och underlag har jag utfört enskilda intervjuer med de berörda 
informanterna.  
 
Informant 1 – Kvinna, 20 år, studerar  
Informant 2 – Kvinna, 18 år, gymnasieelev  
Informant 3 – Kvinna, 23 år, jobbar  
Informant 4 – Kvinna, 19 år, gymnasieelev 
Informant 5 – Kvinna, 25 år, jobbar  
 
Då jag kände en av informanterna väldigt ytligt frågade jag henne om hon och 
några av hennes kvinnliga kompisar skulle vilja ställa upp på intervjuer samt att jag 
följer med dessa på några av deras fritidsaktiviteter för att observera fältet. 
Självklart informerade jag samtliga av dem om studiens syfte och om dem etiska 
principerna som ingår i ett sånt här arbete. De fick även veta att dem kunde dra sig 
ur studien i fall dem inte längre ville vara med av någon anledning och att deras 
anonymitet skulle förbli intakt. Till min glädje ställde dessa kvinnor upp och för 
detta är jag ytterst tacksam.  
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Intervjuerna var enskilda och fältobservationerna innebar att jag följde med dem på 
stan för att fika och göra det dem vanligen gör när dem är på stan. Då dem bad mig 
att följa med på en ungdomsfest tackade jag självklart ja då jag ansåg att detta var 
ett ypperligt tillfälle att få en ännu bättre inblick i hur deras umgänge ter sig.  

Definitioner 
I den här studien använder jag mig av några olika begrepp. Vissa är lätta att förstå 
och förklara medan andra är lite mer diffusa. Oftast finns det till och med olika 
definitioner av samma begrepp. Invandrarkvinnor och kvinnor med 
invandrarbakgrund eller utländskbakgrund är enligt min definition kvinnor som är 
födda utomlands och som av någon anledning har bosatt sig i Sverige. I studien tar 
jag även upp begreppet identitet frekvent. Då identiteten kan delas upp i många 
delidentiteter har jag valt att först och främst koncentrera mig på den 
kulturella/etniska identiteten. Den etniska/kulturella identiteten definierar jag som 
inte enbart den kulturella känslan av tillhörighet, särart med mera utan även en 
ständig process där en grupp aktivt skapar sin egen identitet. Den etniska/kulturella 
identiteten är inte endast begränsat till invandrare utan även etniskt svenska.49 I 
samband med presentationen av resultatet följer ännu närmare förklaringar av dessa 
begrepp. Studien börjar med en diskussion av vad den etniska gruppen kan tänkas 
betyda för dessa invandrarkvinnor.  

Analys 

Att förstå betydelsen av den etniska gruppens närvaro i en 
invandrarkvinnas liv 
Mitt problemområde handlar om invandrarkvinnors etniska identitet samt deras 
eventuella känslomässiga förankring i det svenska samhället. Det som intresserade 
mig mest var hur den egna etniska gruppen påverkar en invandrarkvinna och 
hennes identitet i det nya landet, men då detta kan vara svårt att undersöka på 
grund av att identiteten är något som är väldigt komplext och svårt att analysera 
valde jag därför att enbart titta närmare på de olika anledningarna till att 
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invandrarkvinnor umgås i många fall helst med den egna etniska gruppen. Under 
arbetets gång och då främst när jag gjorde fältobservationer och intervjuer, såg jag 
att den etniska identiteten var väldigt stark hos mina informanter. Ingen av dem såg 
sig själv som ”svensk”, trots att de alla var svenska medborgare och välintegrerade i 
det svenska samhället. Förvånande eller inte förvånande är inte det faktum att de 
har behållit sin ursprungliga etniska identitet utan det att dem aldrig har haft 
känslan av de även är, åtminstone lite ”svenska”. Med anledningen av att jag själv är 
av utländsk härkomst och från Bosnien och Hercegovina, kände jag en sorts 
nyfikenhet och ett behov av att förstå denna känsla, som jag själv inte helt och 
hållet delade med informanterna.  
 
Den grupp jag kom att ägna mig åt var alltså unga invandrarkvinnor. Mina 
informanter bestod av fem bosniska kvinnor i åldrarna 18 – 25, vilkas liv inte skiljer 
sig kolossalt mycket ifrån den genomsnittliga ”svenska” kvinnan. De behärskar till 
exempel det svenska språket väl. Tre av dem studerar medan två jobbar och på det 
hela taget verkar dem ha alla möjliga förutsättningar för att kunna känna sig 
delaktiga i det svenska samhället.  
 
Under arbetets gång då jag utförde intervjuer och fältobservationer kunde jag se tre 
olika anledningar till att invandrarkvinnor söker sig till den egna etniska gruppen. 
Den första var behovet av tillhörighet och gemenskap. Mauricios Rojas skriver till 
exempel i boken I ensamhetens labyrint hur invandrargemenskapen ger invandrarna ett 
sätt att samfälligt behandla sin potentiella ångest, sorg, förlust och sina etiska kval. 
Man träffar de som har samma mål att uppfylla. Tillsammans söker man efter en 
själslig frid i och med den starka längtan efter ett annat skede och plats.50 
Den andra orsaken är rent nostalgisk. Genom kontakter med släktingar i 
hemlandet, vänner, minneshögtider, olika invandrarföreningar med mera blir 
hemlandets närvaro ständigt överväldigande och påfallande. Man minns gärna med 
en nostalgisk känsla sitt gamla liv och sina rötter. Genom sörjandet av ett förlorat 
hemland fylls samtidens tomrum till den grad att den får en mening och kontext.51 
Detta handlar mest om det jag kallar för det var bättre förr – syndromet. Min egen 
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teori om det här är att tanken på hemlandet påminner en invandrare om lyckliga 
stunder ur till exempel barndomen och uppväxttiden. Sitt förflutna känner man 
redan till, medan framtiden är oviss och därför inte alls lika lockande. Men det är 
även möjligt att orsaken till att de har emigrerat kan spela en roll vid synen på det 
nya landet. Detta kan bero på till exempel om personen i fråga kom till Sverige 
frivilligt eller om katastrofer och krig har tvingat en att byta land. Den tredje och 
sista anledningen till fenomenet är som jag såg känslan av utanförskap och 
främlingskap.  

Det var inte rasismen eller den diskriminering jag utsattes för som kändes 
svårast, utan ensamheten.52 

Gemenskap – Nostalgi – Främlingskap  
Det finns ingen tvekan om att det inte är lätt att lämna sitt land, sitt förflutna och 
alla människor som betyder något för en och komma till ett helt främmande land 
som man inte vet någonting om. Följande citat som är hämtat ur boken I 
ensamhetens labyrint – Invandring och svensk identitet illustrerar just svårigheten med 
detta. 

Att lämna sitt land är att förlora allt – sin familj, sina vänner, sina ägodelar, sina 
rötter. Där var jag någon. Här är jag bara en invandrare, en svartskalle som 
ingen tycker om, som man inte vill tala med eller som man till och med är rädd 
för… 

Även om man bara tror sig vara diskriminerad och utstött finns det en tendens hos 
invandrare att byta ut den här känslan av utanförskap genom att leta efter 
gemenskap hos de sina. På det sättet skapar man en känsla av gemenskap med 
människor ur den egna etniska gruppen Människor som man kanske aldrig skulle 
ha umgåtts med i det egna landet blir plötsligt ens närmaste vänner. När jag ställde 
frågan; ”Tror du att du skulle ha umgåtts med alla de bosniska kompisar du har här 
i Sverige om ni aldrig hade lämnat Bosnien och Hercegovina?” löd en av de svar jag 
fick så här: 

Näähee… Definitivt inte med alla. Det är jag säker på. För det första kommer 
vi från helt olika delar av Bosnien. Olika städer alltså. Sen tror jag att man 
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kanske skulle ha du vet större utbud av… du vet folk och så där. Man skulle 
nog inte ha hängt ihop med alla. 

Detta skulle man kunna kalla för en föreställd gemenskap. Människor med 
invandrarbakgrund kan tro att de har mycket mer gemensamt med andra 
invandrare från samma land än vad de kanske egentligen skulle tycka om de 
fortfarande hade befunnit sig i sitt hemland. Benedict Anderson diskuterar bland 
annat i boken Den föreställda gemenskapen om nationalismen som en föreställd 
gemenskap. Anderson menar att den samhörighet som en nation eller en folkgrupp 
känner är föreställd på grund av det faktum att dess medlemmar aldrig kommer att 
träffa, känna eller höra talas om mer än en liten bråkdel av dess övriga 
medlemmar.53Då mina informanter, förutsatt att de fortfarande bodde i Bosnien 
och Hercegovina, förmodligen aldrig skulle ha känt varandra eller ens stött på 
varandra är det därför inte särskilt troligt att de skulle ha umgåtts heller.  

Vem är svensk och vem är invandrare? 
Det är svårt att enbart utifrån medborgarskap bestämma vem som är svensk och 
vem som inte är det. Även dem med invandrarbakgrund som faktiskt har svenskt 
medborgarskap räknas fortfarande i många fall som invandrare och inte svenskar, i 
alla fall av dem själva. Till och med bland dem själva finns det en tendens att 
definiera sig själva som invandrare. Detta blev tydligt i samband med 
genomförandet av intervjuer med mina informanter och även i viss mån vid 
observationerna. Vid frågan huruvida informanterna själva definierar sig som 
svenskar, invandrare eller något annat blev svaren rätt likartade. Ett av svaren löd 
så här: 

Ja det är rätt lätt att svara på… Jag menar … Jag är ju invandrare… jag föddes i 
ett annat land… kom hit när jag var femton… Så det är klart att jag inte är 
svensk. Jag är invandrare, men on någon frågar typ om var jag kommer ifrån 
ursprungligen säger jag Bosnien och då ser jag mig själv som bosnier också. 

Kanske är det viktigt att poängtera att samtliga informanter har svenskt 
medborgarskap, samtidigt som två av dem har dubbelt medborgarskap, det vill säga 
både svenskt och bosniskt medborgarskap. Medborgarskap skulle i vissa avseenden 
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kunna ses som ett något abstrakt begrepp. Det innebär till exempel inte att en 
individ känner sig svensk bara för att han eller hon är en svensk medborgare.  
Sven – Erik Liedman tar i sin bok Att se sig själv i andra - Om solidaritet upp Manuel 
Castells tankar om medborgarskapets betydelse. Castell menar enligt Liedman, att 
medborgarbegreppet befinner sig i ett svårt läge och att identiteten har intagit dess 
plats.  
 
 

Det är inte i första hand svenska medborgare som kallas svenskar. Det är i 
stället den diffusa kategorin icke – invandrare. Vilka är det? Hur många 
generationer sverigefödda förfäder måste man ha? Måste man ha ett utseende 
som förblir obemärkt i Sjöbo? En enkel, klar kategori, där gränsen går vid 
rösträtt i riksdagsval och pass, ersätts med en mystisk kvalitet.54   

Åke Daun ger i sin tur en bra inblick i hur svenskar definierar invandrare. I boken 
Svensk mentalitet skriver han bland annat följande.  

Med invandrare åsyftar svenskar i allmänhet inte invandrare från skandinaviska 
länder, knappast heller från andra nordliga västländer, utan främst söderifrån: 
Sydeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika.55  

Det ovanstående påståendet förstärks av en av mina informanter som 
verkar mena att ju längre bort ett land är rent geografiskt desto mer 
främmande blir det. Skillnader mellan det specifika landet och Sverige 
belyses mer vilket i sin tur leder till att människor från det berörda landet 
ses mer som invandrare än invandrare från exempelvis Sveriges grannländer. 
Följande citat belyser just detta. 

Alltså… man kan se på det så här… Danskar och norrmän och finnar anses 
inte du vet av många svenskar som invandrare som typ jag. Jag tror att det är 
för att de är närmare Sverige… Och Bosnien är ju liksom längre bort. Det är 
som när vi tycker att vi har mer gemensamt med du vet kroater och serber. 
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Umgänge – Att umgås mest med den egna etniska gruppen 
Vad är det som gör att mina informanter har valt att umgås på fritiden, i princip 
endast med människor som kommer från samma land som dem själva? Detta är en 
svår fråga av många anledningar. De intervjuer jag har utfört med informanterna 
har gett mig några möjliga orsaker utifrån mina egna tolkningar av det empiriska 
materialet. Synen som informanterna har av de andra, det vill säga först och främst 
svenskar, spelar en väsentlig roll vid valet av umgängeskretsen och anledningar till 
att dem har valt att umgås i stort sett enbart med sina landsmän. Ord som 
invandrare använder när dem beskriver svenskar är enligt Åke Daun bland annat 
blyga, slutna, inbundna, tråkiga, stela, osociala, tystlåtna, allvarliga och arroganta.56 
Det är rätt tydligt att invandrarnas beskrivningar av svenskar oftast blir rent 
stereotypiska. Detta skiljer sig inte heller särskilt från mina informanters sätt att se 
på svenskar. Vid en intervju hade en informant följande att säga om svenskar. 

Jag har svårt för att umgås med svenskar. De sitter på sina höga hästar och ser 
ner på oss invandrare. Jag har hört massor med kommentarer som jag tycker 
har varit kränkande mot mig och mitt folk.. de tror nästan att vi kommer från 
nåt u-land där alla bor i grottor typ… som till exempel när jag var med några 
svenska kompisar i gymnasiet en gång och vi började prata om den där 
tecknade komediserien ”the simpsons” du vet .. Ja i alla fall … sa jag då att jag 
älskade att kolla på den i Bosnien fast jag oftast inte förstod nåt utav den 
eftersom jag var för liten … Och då brast en av svenskarna ut med… ”Va … 
Hade ni tv i ditt hemland?”… det gjorde mig jävligt förbannad… fast det inte 
ens är det enda exemplet.. och jag vet ju att alla svenskar inte är lika.. Men man 
känner sig ändå mindre värd när man är med dem ibland.  

Enligt mina tolkningar av informantens svar ser svenskar ner på invandrare. 
Informanten tycks känna sig osäker och som hon själv säger mindre värd när hon är 
med svenskar. Det är svårt att veta den exakta eller dem exakta skälen till den här 
synen på svenskar. Den enda orsaken jag ser som möjligen kan ha lett till det här är 
att informanten tyvärr har haft en och annan oturlig och dålig erfarenhet när det 
gäller relationen med etniska svenskar. Men som sagt detta är inget som går att veta 
med säkerhet. 
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Vissa etniska svenskars syn på invandrare är precis som invandrarnas syn på 
svenskar baserat på okunskap och stereotypiska föreställningar. Dessa 
föreställningar är alltid generella och drar alla över en kam. Skrikiga, 
gammalmodiga, pratsamma, traditionella, religiösa, icke-rationella och primitiva är 
några av de ord dessa svenskar i sin tur använder om invandrare enligt Åke Daun.57 
Svenskar ser sig själva som moderna, ärliga och oberoende av traditionellt 
tänkande, vilket är den direkta motsatsen till det som svenskar sägs tro om 
människor med invandrarbakgrund.58 Informanten av det föregående citatet hade 
även följande att säga om svenskar. 

Dem är så självgoda ibland. I alla fall vissa av dem. Nej.. Alltså jag kan 
verkligen inte umgås särskilt länge med såna typer av svenskar.  

Informanterna fick också frågan huruvida dem umgås med invandrare av annan 
etnicitet än dem själva, det vill säga invandrare som inte ursprungligen kommer från 
Bosnien och Hercegovina eller från den förre detta Jugoslavien. På frågan ”Vilka 
umgås du mest med: svenskar eller invandrare?”, svarade en informant: 

Jag vet inte. Det beror på. Jag har svårt för att umgås med invandrare från en 
annan bakgrund en mig själv. Jag umgås sällan med folk som inte är från den 
förre detta Jugoslavien, på fritiden Jag vet inte varför. Jag har bara så lite 
gemensamt med dem andra. Jag kan inte heller umgås så mycket med svenskar 
även om jag ibland har mer gemensamt med dem än med många invandrare. 
Alltså vet inte men det är så svårt att förklara. Jag kan inte umgås med någon 
av dem. Alltså det är lättast att bara vara med andra bosnier, eller andra folk 
från Balkan, fast jag har också några kompisar från typ andra östeuropeiska 
länder, du vet. En är från Polen. Men det blir ändå mest bosnier jag umgås 
med.  

Utifrån de svar jag fick vid intervjutillfällena kunde jag likaledes se att 
informanterna umgicks relativt lite med invandrare av annat ursprung än dem 
själva. Även om mina informanter aldrig uttryckte något negativt om invandrare av 
annat ursprung vare sig under intervjutillfällena eller under fältobservationerna 
umgicks de alltså inte väsentligt mycket med dessa. Inte ens informanterna själva 
kunde riktigt förklara varför det är på det viset är på det här viset. Några av de 
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intervjuade kvinnorna tog upp sådant som dem ansåg att dem inte hade gemensamt 
med de andra etniska grupperna och som dem tyckte var viktigt i 
umgängeskretsarna. Exempel på sådant de inte tyckte att dem hade gemensamt 
syns i citatet nedan. 

Men typ man har inget gemensamt med de andra invandrarna. Vi lyssnar på vår 
musik, de lyssnar på sin musik och svenskar lyssnar på sin. Vi har våra fester 
och konserter du vet som vi går på och klart att inga svenskar typ följer med 
då… eller alltså de som inte är från Bosnien tycker ju inte att våra fester är 
något för dem. Dem tycker inte sånt är roligt, vilket jag i och för sig kan förstå.   

Det sociala livet i form av fester och konserter anses viktigt. Att man inte kan delta 
i dessa och liknande aktiviteter omöjliggör till en viss del ett aktivt umgänge. Även 
mer vardagliga val som vilken musik man lyssnar på, vilka tidningar man läser eller 
till och med vilken mat man äter kan enligt informanterna skapa hinder vid 
umgänget med dem som inte tillhör den specifika etniska gruppen.  Sett ur det 
kulturella perspektivet blir det här rätt förståeligt.  

To start with a simple definition, culture means ´the way of life of a group of people´. 
In other words – how they live their lives. The patterns of social organisation 
and the ´normal´ ways in which we are expected to behave in society touch all 
aspects of our daily lives. However we should not assume that all cultures are 
the same. For example, simply because social life, for us, happens to be 
constructed in a particular way, does not mean that it has to be like this, nor 
that it was like this in the past – or is even like this in other societies around 
the world. Given its importance in every aspect of our social life, the concept 
of culture is central to the subject of sociology.59 

Kulturen representerar ett makroperspektiv, den stora bilden medan identiteten har 
att göra med mikroperspektivet, det vill säga det individuella.60 Kultur och identitet 
går ofta hand i hand. 
Dessa påståenden är självfallet rent generella och ska därför på intet sätt ses som 
fullvärdiga fakta. Men dem ger ändå en inblick i den problematik som uppstår i 
mötet med en annan kultur och dess medlemmar.  
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Identiteten – Hur påverkas den  
Att veta vem man är, att man är speciell, självständig och oberoende, och har en 
identitet, anses vara ett fundamentalt mänskligt behov.61 Det är desto värre svårare 
att definiera vad identiteten innebär. 

Identity is about belonging, about what you have in common with some 
people and what differentiates you from others. At its most basic it gives you a 
sense of personal location, the stable core to your individuality. But it is also 
about your relationships, your complex involvement with others and in the 
modern world these have become ever more complex and confusing. Each of 
us live with a variety of potentially contradictory identities, which battle within 
us for allegiance: as men or women, black and white, straight or gay, able-
bodied or disabled, “British” or “European” … The list is potentially infinite, 
and so therefore are our possible belongings. Which of them we focus on, 
bring to the fore, “identity” with, depends of a host of factors. At the centre, 
however, are the values we share or wish to share with others.62 

Identitet är som det går att läsa i ovanstående citat ett väldigt komplext begrepp. 
Själva ordet kan förklaras på många olika sätt. Jonas Stier skriver i boken Identitet – 
Människans gåtfulla porträtt att identitet har ett samband med överensstämmelse, som 
enligt honom innebär att förbli samma person dag ut och dag in, oavsett vilken 
situation individen befinner sig i.63 Det är till och med vanligt att helt enkelt dela in 
identiteten i olika så kallade del -identiteter för att på så sätt lättare kunna förklara 
vad för sorts identitet det är man pratar om. Några av dessa identiteter är språklig 
identitet, yrkesidentitet, etnisk identitet, invandraridentitet, svensk identitet med 
flera. Det skulle ta alldeles för lång tid att åtminstone någorlunda bra förklara 
identitetsbegreppets olika nyanser och infallsvinklar. Därför har jag valt att först 
och främst koncentrera mig på det socialpsykologiska sättet att se på hur identiteten 
formas bland annat i samband med andra människor. I boken Ungdomens 
identitetskriser skriver Erik Homburger Erikson hur den medvetna känslan av att ha 
en personlig identitet grundar sig på två samtida observationer. Den första är 
insikten av att ens existens har sammanhang och kontinuitet i tid och rum, och den 
andra observationen är vissheten av att även andra människor uppfattar ens 
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sammanhang och kontinuitet.64 Det här synsättet av identiteten kan tolkas som att 
människan är den hon är oavsett hur den yttre situationen förändras och att andra 
ser det så också. Det spelar ingen roll vad eller vilka händelser jag har varit med om 
då jag i grund och botten är alltid densamma. Vetskapen om att både jag och 
människorna omkring mig tycker likadant om det här, gör att min tillvaro får en 
stabil grund.  
En annan aspekt av identiteten finner vi i den symboliska interaktionismen. 
Identiteten byggs upp i samspel med först och främst människor som står oss 
närmast. Dessa människor fungerar som speglar som hela tiden bekräftar för oss 
vilka vi är. Då våra beteenden skiftar beroende på miljö och de personer vi 
interagerar med får vi därför även olika speglingar av oss själva. Vad händer då när 
en vuxen individ lämnar sitt land och därmed kanske förlorar en och annan 
mänsklig spegel? Enligt Elsie C. Franzén blir det efter en viss tid uppenbart att 
ingen vet vem man är. Man ser sig i spegeln med en osäkerhet på hur man faktiskt 
ser ut. Beroendet av en spegelbild tar tid att vänja sig av. Men även om man inte 
har kommit helt ensam till ett land är spegeln fortfarande trasig där vissa bitar 
saknas. Om en vuxen person kommer till Sverige med sin familj kan man 
fortfarande se utifrån dennes familj hur personen i fråga är i nutiden. Men man vet 
fortfarande inte hur personen var som till exempel barn, yrkesmänniska med 
mera.65  
I samband med en av mina fältobservationer berättade en av informanterna något 
som skulle kunna styrka det ovanstående påståendet.    

”Även om jag har min familj och mina närmaste släktingar här känner jag 
fortfarande att jag saknar alla andra från mitt förflutna. Jag menar typ hur alla 
kände mig i mitt kvarter. Alla visste hur busig jag var som liten, vilka mina 
föräldrar var, vad dem gjorde, vilken skola jag gick i och så där. På stan kunde 
jag tillsammans med mina föräldrar träffa folk som kände mina föräldrar från 
förr och då kunde dem berätta hur busig jag var när jag var liten och såna 
grejer. Därför är det alltid så skitkul när jag åker till Bosnien och träffar folk jag 
inte träffat på så jävla länge.” 

Oavsett om man självmant har valt att lämna sitt land och emigrera till något annat 
eller om krig och olika katastrofer har gjort att man har känt sig tvungen att lämna 
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sitt land är det något som påverkar en människas identitet och personlighet. Man 
lämnar bakom sig ett liv som aldrig kommer att levas, människor, drömmar och 
platser. Denna utvandring eller flykt, beroende på omständigheterna för med sig 
seriösa och i många fall förödande förluster och ett ytterst besvärligt val. En av de 
förödande förlusterna är mistandet av den egna identiteten.66 Det följande citatet 
illustrerar just detta. 

Att lämna sitt land är att lämna en del av sig själv.67  

Det ovanstående citatet ger en inblick i hur olika fullständiga och radikala 
förändringar i samhället eller i en människas livssituation kan försvåra 
identitetsskapandet.68 

Språkets roll  
Den symboliska interaktionismens två huvudsakliga hypoteser är att människors 
medvetande och jaguppfattning genereras i samband med samspelet med andra och 
att den viktigaste förutsättningen för det här samspelet är språket.69 Enligt Stier får 
identiteter en mening i relation till något eller någon annan. Det är tack vare språket 
som vi kan tillskriva människor identiteter.70 

Transformationen av den biologiske individen till en individ med ett 
medvetande sker med hjälp av språket såsom det används mellan interagerande 
individer.71 

Det ursprungliga språket, det språk som en person använder från barndomen, är 
det språket som skapar en individs medvetande och i sin tur även identiteten. 
Språket möjliggör en aktivare och djupare relation människor emellan. De 
signifikanta symbolerna, det vill säga det specifika språket, förutsatt att de har en 
gemensam mening för alla involverade personerna skapar ett samförstånd mellan 
dessa individer. Utan detta skulle det inte vara möjligt för individen att ta 
förhållningssättet eller rollen av den andre. Individen tar rollen som den andre i den 

                                           
66 Rojas, M., I ensamhetens labyrint – Invandring och svensk identitet, (2001, Stockholm) sid. 132 ff 
67 Rojas, M., I ensamhetens labyrint – Invandring och svensk identitet, (2001, Stockholm) sid. 132 
68 Stier, Jonas, Identitet – Människans gåtfulla porträtt, (2003, Lund), sid. 32 
69 Berg, Lars – Erik, Medvetandets sociologi – En introduktion till symbolisk interaktionism, (1977, Stockholm), s.11 
70 Stier, Jonas, Identitet – Människans gåtfulla porträtt, (2003, Lund), sid. 17 
71 Boglind, Anders, Lundén, Ann, Näsman, Elisabet, JAG; Den Andre – spelet om dej och mej och dom utstötta, (1973, 
Lund), sid. 35 
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sociala sfären, vilket gör att individen blir medveten om sin egen roll i förhållande 
till dem andra i interaktionen.72 Under de olika intervjutillfällena tog jag likaledes 
upp frågan gällande informanternas egna uppfattningar av språket och dess roll i 
bland annat umgängeskretsarna.  

Jag pratar bosniska hemma och med mina kompisar. Jag tycker att jag pratar 
svenska rätt bra med… men jag använder det bara i skolan och när jag pratar 
med svenskar, vilket är ju rätt självklart… ”Skrattar”. Det känns helt enkelt 
naturligt med bosniska för mig. Mina föräldrar, alla släktingar, alla som betyder 
något för mig pratar bosniska så varför skulle jag då plötsligt sluta prata 
bosniska hemma? Det skulle inte kännas rätt för mig. 

Språket är alltså en väsentlig del av en människas vardag liv och vardag på grund av 
sin stora roll vid alla interaktioner som sker mellan människor. För att få en 
identitet måste man först utveckla ett medvetande vilket enbart kan uppnås i 
samband med samspelet mellan människor.   

Avslutande diskussion 
Utförandet av den här studien har personligen gett mig mycket. Under arbetets 
gång har jag själv fått rannsaka mina egna tankar och värderingar. Bara att lyssna på 
informanterna har för mig varit givande. Att känna sig svensk är inte på något vis 
en skyldighet mot det svenska samhället eller ett måste för att integreras i det 
svenska samhället. Det är ett känslomässigt privilegium som tyvärr inte alla 
människor med utländsk bakgrund lyckas finna, men det betyder inte att dessa inte 
har någon emotionell förankring i det svenska samhället. De invandrarkvinnor som 
jag har haft äran att intervjua och följa med på fältobservationer kanske inte känner 
sig helt och hållet svenska men detta är varken konstigt eller fel. Själva påstår de till 
och med att dem ser Sverige som ett andra hem och att dem är stolta över att bo i 
Sverige. Att sträva efter att behålla sin kultur behöver inte betyda att man samtidigt 
försöker hålla en annan kultur på avstånd. Den etniska identiteten är ett ofta diffust 
begrepp.  
 

                                           
72 Boglind, A., Lundén, A., Näsman, E., JAG; Den Andre – spelet om dej och mej och dom utstötta, (1973, Lund), sid. 36 
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Kanske håller en ny sorts svensk identitet att skapas i bakgrunden av 
globaliseringen och invandringen.73 Kanske är det dags att leta efter ett större 
perspektiv, ett globalare synsätt om man vill förstå den så viktiga etniska 
identiteten, som varje människa besitter och som verkar gå hand i hand med många 
invandrares känsla av utanförskap. Det postmoderna tycks mana oss att se på saker 
och ting ur en annan vinkel. Därför måste även begreppet ”etnisk identitet” 
undersökas med hänsyn till detta. 
 
Jag tar nu tillfället i akt att tacka all mina informanter och all andra som har hjälpt 
mig under arbetets gång. Stort Tack! 
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”Svenska för invandrare”– en väg in i samhället 
Isabelle Sjögren 

Inledning 
För många invandrare startar vägen mot integrering in i det svenska samhället med 
utbildningen "Svenska för invandrare". Att börja studera som vuxen kan vara tufft, 
speciellt om man bara har en kort utbildning från sin uppväxt, och för många 
medför studierna därför en stor omställning. Under denna studie har jag träffat 
flera imponerande individer som har kämpat, och fortfarande gör, för att lyckas 
skapa det liv de önskar i Sverige. Det har varit mycket givande att ta del av deras 
tankar och funderingar! 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med min studie är att få en inblick i hur dessa invandrarkvinnor förstår sig 
själva i relation till invandrarskapet och utbildningen ”Svenska för invandrare”. 
Med anledning av att ”Svenska för invandrare” kan vara den första kontakten med 
samhället för många invandrare, är det intressant att undersöka hur utbildningen 
kan påverka en människas identitetsskapande. Studiens tyngdpunkt ligger på 
material från de observationer och intervjuer jag utfört, samt på vald litteratur. 
Frågor som styr mitt arbete är:  
 

 Bidrar ”Svenska för invandrare” till att kvinnorna integreras och känner sig 
tillhörande det svenska samhället?  

 Anser informanterna att deras identitet och livsvillkor förändrats i samband 
med utbildningen? 

 Tycker kvinnorna att det är viktigt att studera ”Svenska för invandrare”?  
 Vad kan det betyda för individen att tillskrivas en identitet som kvinna?  
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Tillvägagångssätt 
Detta är en kvalitativ studie74 där fältet utgörs av vuxenstuderande 
invandrarkvinnor som inom Komvux regi deltar i utbildningen ”Svenska för 
invandrare”, även kallat Sfi, på en skola i Östergötland. I texten använder jag mig 
främst av förkortningen Sfi när jag talar om utbildningen. För att få tillgång till 
fältet som är en sluten miljö75 kontaktade jag skolan och berättade om min studies 
innehåll, syfte och etik. När jag fått deras godkännande inleddes studien med två 
deltagande observationer76 som kom att bli viktiga för mig då det var vid dessa 
tillfällen jag fann nya infallsvinklar på hur jag ville utföra denna studie. 
Observationerna följdes av tre semistrukturerade intervjuer77 vilka resulterade i 
intressanta diskussioner som gav mig inblick i hur dessa studerande 
invandrarkvinnor upplever att Sfi har påverkat deras liv. Litteraturstudier kom 
sedan att ligga till grund för min analys. Under arbetet med denna studie har jag 
följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.78 Av etiska skäl var jag extra noggrann 
med att informera alla jag kom i kontakt med på fältet om studiens syfte, då det 
kändes viktigt att understryka att jag inte var där för att utföra något slags 
utredningsarbete. Det kändes även viktigt att poängtera att jag gärna svarade på 
frågor, då de studerandes språkkunskaper varierade och jag inte viste om alla 
förstod mig.  
För att koda mitt empiriska material har jag använt mig av metoden Grundad 
Teori.79 Med hjälp av GT fick jag fram de tre huvudkategorier som har kommit att 
styra min studie. Dessa är ”att vara invandrare”, ”att vara kvinna” samt 
identitetsskapande. Under rubrikerna ”att vara invandrare” och ”att vara kvinna” 
har jag främst utgått från mina observationer, medan jag under rubriken 
identitetsskapande främst fokuserat på material från intervjuerna. De begrepp jag 
använder har jag valt att definiera då jag stöter på dem. Analysen sker genom att jag 
knyter mitt empiriska material till vald litteratur. Avslutningsvis finns min 

                                           
74 Se denna antologi sid. 2 
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78 Ibid. sid. 3 
79 Ibid. sid. 3 
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slutdiskussion som presenterar resultatet av min analys, samt ger plats åt egna 
reflektioner. 
 

Presentation av fältet 
Det fält jag har valt för denna studie är en klass bestående av cirka 15 kvinnor som 
läser Sfi på D-nivå, vilket innebär att de är i slutskedet av utbildningen. Kvinnorna 
är mellan 22 och 50 år och har olika erfarenheter av utbildning från sina hemländer.  
Att mitt fält består av invandrarkvinnor som befinner sig i slutskedet av Sfi beror 
dels på att jag vill nå kvinnor som har erfarenheter av studier i Sverige, och dels för 
att jag vill nå kvinnor som har möjlighet att inom kort läsa vidare då jag tror detta 
kan ge mig en inblick i deras åsikter om fortsatta studier. För att minska risken för 
eventuella språkproblem kändes det även viktigt att informanterna hade relativt 
stora kunskaper i svenska.  
 
Den lärare jag varit i kontakt med har under hela studiens gång varit mycket 
hjälpsam och välkomnat mig till hennes lektioner. Jag fick möjlighet att utföra 
intervjuer under lektionstid då läraren ansåg att det var ett bra tillfälle för de 
studerande att träna sina språkfärdigheter.  
Kvinnorna i denna klass har olika erfarenheter av studier, vissa har studerat ett fåtal 
år i grundskolan, medan andra har hög utbildning och lång arbetslivserfarenhet. 
Klassen läser såkallad Yrk-Sfi, vilket innebär att de läser Sfi med inriktning på ett 
speciellt yrkesområde, som i detta fall är vårdyrken. Denna typ av utbildning 
fokuserar extra på inlärning av ord som är användbara inom yrkesområdet och 
lektioner varvas varannan vecka med praktik. Syftet med praktiken är bland annat 
att den studerande ska få tillfälle att skapa kontakter på arbetsmarknaden. Det bör 
dock poängteras att alla studerande inte nödvändigtvis vill arbeta inom ett vårdyrke, 
utan snarare läser Yrk-Sfi för att få tillfälle att varva studier med praktik, eller för att 
få tillfälle att prova på ett nytt yrke. Yrk-Sfi finns även med inriktning mot industri, 
kök och handel.  
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Presentation av informanter 
Jag har intervjuat tre kvinnor i 30-årsåldern med olika bakgrunder och erfarenheter 
från sina hemländer och av att leva i Sverige.  
Här följer en kort presentation av dem:  
Sara kom till Sverige för tio är sedan och har i bagaget från sitt hemland en 6-årig 
grundskoleutbildning. Hon vill helst arbeta men har som hon själv uttrycker det 
”blivit övertalad att först studera Sfi”. Sara varvar idag studierna med helgarbete på 
en tidigare praktikplats som hon fått genom Sfi, där hon blivit erbjuden att arbeta 
som timvikarie.  
Vanja studerade tolv år i grundskola och två år på universitet i sitt hemland och har 
nu levt i Sverige i fyra år.  Hon tycker utbildning är viktigt och vill nu skaffa sig bra 
betyg på Sfi för att sedan kunna skaffa sig en yrkesutbildning. I hemlandet har hon 
arbetat som butiksbiträde och här i Sverige har hon en kortare tid arbetat som 
städerska.  
La har gått nio år i grundskolan och hon kom till Sverige för fjorton månader 
sedan. Hon vill så fort som möjligt skaffa sig en utbildning till undersköterska så att 
hon kan börja söka jobb. Från sitt hemland har hon erfarenheter av arbete i butik.  
Informanterna har varit olika länge i Sverige vilket jag tror kan vara bra, då det 
medför att jag får en bred variation av erfarenheter. Jag tror även att det kan vara 
bra att de har så pass olika erfarenheter av tidigare studier, då det kanske påverkar 
deras syn på utbildning.  
 

”Svenska för invandrare” - med ambition att 
integrera  

Sfi startades år 1965 som en egen utbildningsform riktad till invandrare med 
grundutbildning från hemlandet. Utbildningen har under årens lopp utgjort ett hett 
diskussionsämne inom politik och media, då den ofta utsatts för stark kritik. Under 
de första 20 åren anordnades verksamheten utanför det offentliga skolväsendet och 
beskrevs ofta som ”vildvuxen och heterogen” då det inte fanns någon plan för hur 
undervisningen skulle bedrivas. I mitten av 1980-talet reformerades utbildningen 
och många kommuner valde att ta över verksamheten och tio år senare skapades en 
läroplan innehållande en homogenisering av utbildningens mål och innehåll. Sedan 



 46

dess har många förändringar skett och idag är vissa villkor i undervisningen nära 
knutna till praxis inom arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa.80 
Exempelvis förs närvarokontroll som försäkringskassan tar del av innan utbetalning 
sker till den studerande.81 Kommunerna har numera skyldighet att erbjuda Sfi till 
vuxna invandrare (över 16 år) som inte har svenska som modersmål eller saknar 
grundläggande kunskaper i det svenska språket.82 Idag syftar utbildningen till att ge 
invandrare kunskaper i det svenska språket samt andra viktiga och grundläggande 
kunskaper om det samhälle vi lever i. Utbildningen behandlar bland annat svensk 
politik, grundlagar, information om den svenska bostadsmarknaden och hur man 
går tillväga för att betala räkningar. Utbildningen är indelad i fyra kurser där A-nivå 
motsvarar den första och lättaste, och D-nivå den sista och svåraste. Efter avklarad 
D-nivå kan man fortsätta på utbildningen ”Svenska som andraspråk” som också 
finns inom Komvux regi.  

Empiriskt material 

Observationer 

Under höstterminen utfördes med några veckors mellanrum två deltagande 
observationer då jag var med klassen under lektionstid en förmiddag och en 
eftermiddag. De observationer jag genomförde innehöll främst diskussionsövningar 
och genomgångar av tidigare test. En av diskussionsövningarna var extra givande 
för mig då den gick ut på att de studerande tillsammans med två lärare diskuterade 
utbildningsalternativ efter avklarad D-nivå. Tillfället gav mig en inblick i deras 
planer för framtiden samt synen på utbildning. Vid detta tillfälle fick jag också 
chansen att se vilka utbildningar och yrken lärarna rekommenderade. De betonade 
vikten av att ha en utbildning för att få ett arbete i Sverige och eftersom klassen 
studerar med inriktning mot vårdyrken, var det främst fortsättningsutbildning inom 
detta område som diskuterades. De utbildningar lärarna föreslog var främst de som 
leder till så kallade ”låginkomstyrken” inom vården. Lärarna hade dock en positiv 
inställning till högre utbildning, men det kom på tal först då en elev uttryckte att 
hon ville läsa vidare på universitet. 
                                           
80  Carlson, M. Svenska för invandrare- brygga eller gräns. (Lund, 2002) sid. 21 
81 Carlson, M. sid. 119 
82  www.regeringen.se  Svenskundervisning för invandrare 2005-01-18 
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Under observationerna blev jag tilldelad både rollen som elev och rollen som lärare. 
Vid ett tillfälle delades klassen in i grupper om cirka 3-4 personer för att 
tillsammans utföra en uppgift, och vid detta tillfälle räknades jag som elev, då jag 
blev placerad i en av grupperna. Vid övriga tillfällen tillskrevs jag snarare rollen som 
”extralärare” då jag hade en speciell kontakt med läraren som vid flertalet tillfällen 
frågade mig om betydelsen av svenska ord och ordspråk, och huruvida jag instämde 
med hennes förklaringar.  
 
När jag efter dessa observationer arbetade med mina fältanteckningar 
uppmärksammade jag saker som jag tidigare inte lagt märke till. Av den 
anledningen kändes observationerna viktiga för min helhetsuppfattning av fältet, 
och då de även kom att ligga till grund för utformandet av min intervjuguide, 
spelade de en viktig roll för hela min studie.   

Intervjuer 

I början av vårterminen besökte jag sedan skolan ytterligare tre gånger för att 
intervjua informanter. Eftersom intervjuerna utfördes under en ny termin hade 
flera av kvinnorna i klassen fått godkänt betyg på D-nivå och därmed avslutat Sfi 
studierna. Jag fick veta att många av dem fortsatt till utbildningen ”Svenska som 
andraspråk” vilket innebar ett ganska krävande arbete för mig, då jag spenderade en 
hel del tid på att söka efter dem. Tillslut lyckades jag dock få tag i tre informanter 
som fortfarande befann sig i den klass där jag utfört observationerna. 
Intervjuerna utfördes i ett avgränsat rum avsett för grupparbeten, där vi i lugn och 
ro kunde sitta och prata. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30 och 45 minuter. 
Det rådde en glad stämning och situationen kändes avslappnad. Trots att jag inte 
kände informanterna var intervjuerna emellanåt mera lika vardagsdiskussioner, än 
intervjuer, vilket jag tyckte kändes väldigt skönt. Vid en av intervjuerna uppstod en 
del svårigheter pga. språket, men efter en del förklarande kändes det ändå som att 
vi förstod varandra och att detta inte påverkade studien i negativ bemärkelse. Med 
anledning av att det uppstod mer eller mindre språksvårigheter med samtliga 
informanter har jag valt att i vissa fall inte återge diskussionen i citat, utan istället 
framföra informantens åsikter i en sammanfattande text. Att skriva hela 
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diskussionen, som ibland kunde vara ganska lång innan vi helt förstod varandra, 
skulle helt enkelt ta för stor plats.  
 

Analys  
Mina tre huvudkategorier får nu fungera som rubriker för min analys av det 
insamlade empiriska materialet.  

Att vara invandrare 
Att studera Sfi innebär inte ”bara” att studera det svenska språket, 
utan att också betecknas som invandrare och därmed ingå i ett 
större institutionellt sammanhang i samhället.83  
 

Att studera Sfi innebär därmed att människor utsätts för en diskursiv 
homogenisering där de kategoriseras som invandrare, dvs. vissa 
identitetsmöjligheter framställs som relevanta, medan andra ignoreras. Att bli 
kategoriserad i ett visst fack kan innebära att meningsfullt innehåll saknas för den 
som blir betecknad.84 På grund av detta valde jag att som avslutning i samtliga 
intervjuer ställa en fråga om hur informanten ville bli omtalad i min text. Samtliga 
informanter svarade först att det inte spelade någon roll, men då jag gav ett antal 
förslag (exempelvis svensk-turk, turkisk svensk, turkisk kvinna som bor i Sverige 
eller invandrare) sa två av dem att det kändes ok med invandrare, medan den tredje 
fortfarande menade att det inte spelade någon roll. Frågan ställdes för att ge 
informanten makt att framhäva den egna synen på identiteten. Jag tror dock att 
svaren jag fick beror på att vi befann oss i ett visst sammanhang, och att svaren 
skulle ha blivit annorlunda om vi träffades exempelvis hemma i deras kök bland 
familjen.  
 

Under observationerna lade jag märke till att kvinnor med samma modersmål ofta 
sökte sig till varandra och gärna ville utföra uppgifter tillsammans. När jag frågade 
om detta vid en intervju svarade informanten att det vid starten av Sfi kändes bra 

                                           
83   Carlson, M. sid. 202 
84  Carlson, M. sid. 212 
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att prata med de människor som kom från samma land som hon, för att hon då 
kunde prata sitt hemspråk och för att de hade samma religion och kultur. Att känna 
tillhörighet och gemenskap med människor från samma land kallar Benedict 
Anderson föreställd gemenskap.85 Detta för att de flesta medlemmar av en nation 
aldrig tidigare träffats, men ändå känner gemenskap med varandra. Gemenskapen 
grundas på att man tror sig veta vem personen är då man utgår från att man har lika 
värderingar och normer utifrån kulturen, men att den är föreställd eftersom 
personerna egentligen inte känner varandra.86 Enligt Anderson menar Ernest 
Gellner att vi människor uppfinner nationer där de inte existerar, och att vi söker 
oss till personer vi tror oss ha något gemensamt med extra mycket, då vi befinner 
oss i lägen där vi inte passar in.87  Andersons teori kan förklara varför min 
informant kände sig säkrare bland människor med liknande bakgrund som hon.  
 

Att kvinnorna ser sig själva som invandrare kan bero på att grupptillhörigheten 

förmodligen förstärks i och med studier vid Sfi. Vad som sker när man studerar Sfi 

är att man ständigt blir utpekad som invandrare. Utbildningens namn ”Svenska för 

invandrare” sätter genast en stämpel på dess deltagare om vilken grupptillhörighet 

de har. Dessutom ligger utbildningen i detta fall avskiljd från övrig vuxenutbildning 

inom Komvux, vilket kan stärka känslan av utanförskap i det svenska samhället. Att 

läsa Sfi verkar utifrån vad jag sett medföra både en känsla av ökad integration då 

man lär sig om det samhälle vi lever i, men också en ökad känsla av utanförskap då 

det blir så tydligt att man ändå inte riktigt är tillhörande.  

Att vara kvinna 
Då jag har valt att fokusera min studie enbart på kvinnor som läser vid Sfi, anser jag 
att det är viktigt att belysa ämnet genus. Detta känns viktigt bland annat för att 
framhäva att kvinnor inte är en homogen grupp och att man därför bör ha i åtanke 
att kvinnor lever olika liv, och precis som när det gäller alla andra grupper, skiljer 
sig medlemmarna inom gruppen mycket åt.88 Att ingå i en social grupp behöver 
                                           
85  Anderson, B. Den föreställda gemenskapen. (Göteborg, 1993) sid. 21 
86  Anderson, B. sid. 21 
87  Anderson, B. sid. 21 
88  Molina, I. (red.) Maktens olika förklädnader. (Stockholm, 2002) sid. 85 
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inte ha något att göra med att gruppmedlemmarna är likadana. Gruppidentiteter är 
istället något som gruppmedlemmarna själva skapar, antingen för att de valt det, 
eller för att omgivningen skapat det. De grupper vi skapar är till för att definiera 
gruppens motsats,89 exempelvis kvinnor som en grupp i kontrast till män. Med 
denna teori kan jag även tänka mig att invandrare av omgivningen blir tilldelade, 
eller själva skapar en gruppidentitet som just invandrare, och därmed framstår som 
just en motsats till svenskar. För invandraren kan detta leda till en ökad känsla av 
utanförskap i det svenska samhället.  
 
Något jag lade märke till var att lärarna förmedlade en ganska tydlig bild av vad 
som ansågs vara ”typiskt” kvinnliga och manliga sysslor. De diskuterade bland 
annat om barn och kontakten med dagis och skola som en kvinnlig syssla, medan 
männen kom på tal i samband med att skriva på olika kontrakt. Samtliga lärare som 
fanns med under mina observationer var kvinnor som vid flertalet tillfällen, 
förmodligen omedvetet, uttryckte sina förväntade föreställningar om genus. Detta 
lade jag speciellt märke till vid ett tillfälle då klassen bestående av endast kvinnor 
som studerar Sfi med inriktning på vård, skulle ha lektion tillsammans med en klass 
bestående av endast män, som studerar med inriktning mot industriyrken. En lärare 
sa då till mig på vägen tillbaka från fikarasten:  

Nu ska mina snälla tysta tjejer ha lektion med killarna… du vet… killar är ju 
killar.  

Vid detta tillfälle kan man uppfatta att kvinnor och män framställs som bärare av 
fasta identiteter med tillhörande egenskaper.90 I detta fall menade läraren att killarna 
är stökigare än ”hennes” tjejer, som hon anser är snälla och tysta. Detta kan vara en 
generalisering av hur en kvinna eller en man förutsätts vara, men det kan också vara 
lärarens tidigare erfarenheter som gör att hon kan förutspå hur lektionen kommer 
att se ut. Att vara kvinna eller man är inte ett oföränderligt tillstånd, utan en 
ständigt pågående process som påverkas av människors konstruktion av vad som 
anses feminint respektive maskulint.91 I boken Om genus kan man läsa om Simone 
de Beauvoir som menar att man inte föds till kvinna, man blir det,92 och att vi 

                                           
89  Molina, I. (red.) sid. 86 
90   Hägerström, J. Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux. (Lund, 2004) sid. 154 
91   Connell, R. W. Om Genus. (Göteborg, 2003) sid. 13 
92   Connell, R. W. sid. 13 
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genom vårt sätt att uppträda i det dagliga livet, förhåller oss till den plats vi blivit 
tilldelade.93 Jag menar att läraren här placerar ”sina tjejer” i en roll utefter könet, 
vilket bidrar till att placera in dem i ”typiskt” feminina roller. De kollektiva 
identiteterna dvs. identifieringen av människor som medlemmar av ett särskilt kön 
eller av en särskild etnisk grupp, medför det faktum att vi har föreställningar om 
hur en person av detta slag bör vara.94  
 
Att inneha en viss gruppidentitet, exempelvis som kvinna, kan medföra att 
individen tillskrivs egenskaper som inte stämmer. Mitt exempel med lärarens citat 
om ”tjejerna som snälla och tysta” styrker detta påstående då det faktiskt visade sig 
att flera av kvinnorna var minst lika framåt och högljudda som de manliga 
studerande. Oavsett vilket kön man tillhör betyder tillskrivandet av hur man ”bör” 
vara, att individen eftersträvar det rådande idealet för att uppfylla omvärldens 
önskningar. Med denna utgångspunkt kan man se att identiteten påverkas av dess 
omgivning.   

Identitetsskapande  
Det är en stor omställning och omvälvande tid att komma till ett land med 
annorlunda kultur och språk, och man kan tänka sig att mycket sker med 
identiteten i det nya landet. Samtliga informanter berättar för mig hur viktigt det 
har varit för deras personliga utveckling och självförtroende att genom Sfi lära sig 
svenska och få kunskaper om samhället vi lever i. För att det ska vara möjligt att 
leva ett fungerande vardagsliv är det viktigt att lära sig språket menar informanterna 
och säger såhär:  

Före jag började här på Sfi var det jättesvårt. Att gå och handla var 
svårt, för jag kunde ju inte fråga om det var något jag undrade, och 
jag kunde inte svara när nån sa nåt till mig. (Sara)  

Nu är jag inte nervös längre när jag går ut, jag klarar det nu. Men jag 
betalar bara pengar i affären, inte mer. Jag försöker inte prata med 

                                           
93   Connell, R.W. sid. 15 
94   Taylor, C. Det mångkulturella samhället. (Stockholm, 1999) sid. 10 
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någon, bara betala det dom säger. Jag kan prata lite med grannarna 
också och det tycker jag är bra. (La) 

Ökade kunskaper i svenska har enligt informanterna medfört mycket för hela det 
vardagliga livet och trots att kunskaperna i vissa fall är knappa, verkar det starkt 
påverka individens självkänsla.  

När jag frågade informanterna hur viktigt de tycker det är att skaffa sig en 
utbildning, svarar de såhär:  

Jag tror man måste ha utbildning först, sedan kan man jobba. Jag 
vill ha en utbildning först för jag vill lära mig mycket. Man blir glad 
av att kunna saker tycker jag. (Vanja) 

För invandrare blir det svårt om man måste sitta och läsa fast man 
egentligen inte vill. Vägen är så lång genom Sfi när man egentligen 
bara vill jobba. (Sara) 

Jag vill komma ut och jobba snabbt. Jag skulle vilja jobba för i mitt hemland 
jobbade jag hela tiden. Jobbade och jobbade, men nu går jag i skolan på dagen 
och sedan sitter jag bara hemma och tittar på tv på kvällen, det vill jag 
egentligen inte, jag vill jobba mycket. (La) 

Vanja är den enda av informanterna som har en högre utbildning och hennes 
åsikter gällande vikten av att ha en utbildning skiljer sig en del från de andra 
informanternas. Vanja anser att det är viktigt med utbildning i det nya språket och 
att det är en nödvändighet med en yrkesutbildning. Sara och La som har kortare 
utbildningar i bagaget, tycker det är jobbigt att studera och ser snarare utbildningen 
som ett påtvingat måste, då de hellre vill arbeta. De medger dock att 
språkkunskaperna är viktiga för deras vardagliga liv i Sverige. Detta visar att den 
informant som har högst utbildning tycker att det är viktigare med studier vid Sfi 
och studier i övrigt, än de informanter som har kortare utbildning.  
Den sekundära socialisationen slutförs aldrig och därför måste varje samhälle 
utveckla metoder med vars hjälp samhället kan vidmakthålla sin verklighet för att 
trygga ett visst mått av harmoni mellan objektiv och subjektiv verklighet.95 
                                           
95   Berger, P. L. & Luckman, T. Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. 
(Stockholm, 1998) sid. 172 
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Sekundär socialisation kallas varje följande process som leder en redan socialiserad 
individ in i nya sektorer av samhällets objektiva värld.96 Utbildning kan vara ett 
slags redskap för de styrande i samhället att forma de studerande in i samhällets 
rådande normer genom att implicera lämpliga värderingar och kunskaper.97 
Eftersom Sfi syftar till att utbilda invandrare i det svenska samhällets normer och 
värderingar anser jag att utbildningen kan utgöra ett slags redskap för att leda 
människorna in på en viss bana. Under intervjuernas gång har jag fått känslan av att 
det viktigaste utbildningen tillför individen är kunskapen om den svenska kulturen. 
Hylland- Eriksen skriver i sin bok Kulturterrorismen att den vanligaste betydelsen av 
kultur är:   

En synonym med det levnadssätt och den världsbild som medlemmarna av en 
bestämd grupp har gemensamt, och som skiljer dem från andra grupper.98  

Denna definition av ordet kultur stämmer väl överens med vad en av mina 
informanter definierar som kultur. Detta svar fick jag då jag frågade en informant 
vad som tillfört henne mest under tiden på Sfi:  

Jag har lärt mig mycket om kultru… vad heter det nu igen… hur man lever… 
att man gör olika här och i Thailand… (Jag: Kulturen?)… Ja, just det kulturen. 
Det är bra att lära sig, det är viktigt om man ska bo här. (La) 

En annan informant säger: 

I mitt land finns det exempelvis inte massa blanketter eller hyreskontrakt, man 
går och pratar istället. Här i Sverige är det mycket administration och man ska 
betala hyra och allt. Det måste man lära sig för det kanske man aldrig har aldrig 
gjort förut. Jag behövde lära mig, jag visste inte alls hur man gör i den här 
kulturen. (Sara) 

Dessa citat tyder på att det är viktigt att som invandrare och ny i ett samhälle och 
en kultur förstå hur dess normer och värderingar ser ut för att ha en chans att 
integreras i samhället. Kvinnorna menar att de genom Sfi fått värdefulla kunskaper 
om hur den rådande kulturen ser ut.  
 

                                           
96 Ibid. sid. 154 
97  Carlson, M. sid. 27 
98  Hylland Eriksen, T. Kulturterrorismen. (Oslo, 1999) sid. 20 
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Språket utgör en viktig del för människans identitetsskapande då det hjälper till att 
tolka omvärlden. Att lära sig ett nytt språk och en ny kultur kan innebära en 
komplicerad process därför att kulturerna skiljer sig åt och betonar olika innehåll.99 
Som invandrare har man två kulturella tillhörigheter, en i sin första kultur och en i 
sin andra, vilket kan vara en stor tillgång då individen kan förhålla sig till världen ur 
olika perspektiv. Nackdelen kan dock vara att de två kulturerna kanske inte förstår 
varandra vilket kan bli omskakande för individen som då måste välja vilka normer 
och värderingar denne ska utgå ifrån i olika situationer vilket kan leda till att 
individen känner otrygghet.100  
En informant menar att hon inte kände igen sig själv i den roll hon först blev 
tilldelad i det nya landet:  

Jag blev annorlunda från hur jag var i mitt hemland. Jag blev blyg och hela 
tiden tveksam. (Sara)  

Detta citat kan jag knyta samman med två teorier, dels Charles Horton Cooleys 
teori om spegeljaget, dels Erving Goffmans teori om stigma. Människor som 
invandrar får ofta sin person ifrågasatt av omgivningen vilket följaktligen har stor 
betydelse för människans identitet. Enligt Cooleys teori om spegeljaget 
överensstämmer i bästa fall omgivningens bild av en individ, med individens egen 
bild av sig själv. Individens självbild kommer därför av hur hon uppfattar att andra 
ser på eller agerar mot henne.101 När man som invandrare kommer till ett nytt 
samhälle med allt vad detta innebär, är omgivningens bild ofta annorlunda med den 
bild individen har av sig själv, vilket får personen att tvivla på sin identitet. 
Omgivningens bild av invandrare är dessutom ofta baserad på okunskap och 
därmed byggs istället en bild upp med hjälp av generaliseringar och fördomar. 
Detta gör det givetvis svårt för individen att behålla sin gamla identitet. Även om 
individen upplever att omgivningens bild är felaktig och ytlig, blir individen ofta 
påverkad av detta. Identiteten sätts i gungning och människan känner sig osäker på 
vem hon egentligen är.102 Goffman menar med sin teori om stigma att individer 
som vid vissa tillfällen känner sig stigmatiserade blir osäkra på vilket mottagande 

                                           
99  Heyman, A. Invanda kulturer och invandrarkulturer. (Arlöv, 1990) sid. 51 
100  Heyman, A. sid. 51 
101  Stier, J. Identitet, människans gåtfulla porträtt. (Lund, 2003) sid. 24 
102  Stier, J. sid. 24  
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som väntar dem i den direkta interaktionen med andra.103 Att bli stigmatiserad 
innebär att avvika på ett sätt som inte är önskvärt av omgivningen, exempelvis 
genom att ha en annan religion. Att inneha ett stigma innebär att de ”normala” dvs. 
de icke stigmatiserade individerna, bortser från de övriga gemensamma drag som 
finns och lägger fokus vid det som skiljer de stigmatiserade ifrån dem själva.104 
Människor förväntas ha vissa förkunskaper gällande de rådande normerna inom 
kulturen, och om dessa inte uppfylls kan omgivningen agera nedlåtande vilket 
bidrar till att den stigmatiserade individen känner sig opassande i sammanhanget.105 
Att som invandrare inte agera efter den svenska kulturens rådande normer kan 
därmed resultera i att individen missförstås och inte passar in. Kunskaper om den 
svenska kulturen menar kvinnorna därför är mycket viktigt och de berättar för mig 
att studier vid Sfi har utvecklat dem som individer och förbättrat deras 
självförtroende. Att ha mod att gå till affären, prata med personalen på barnens 
dagis och veta hur man betalar räkningar, har höjt kvinnornas förmåga att klara sig i 
samhället. En självständighet har växt fram och tack vare Sfi har kvinnornas 
livsvillkor förändrats i positiv bemärkelse.  

 

Avslutande diskussion 
Sfi utgör idag en viktig del av integreringsprocessen då utbildningen inte enbart 
syftar till att ge invandrare kunskaper i det svenska språket, utan även ska ge 
kunskaper om samhället. För invandrare kan Sfi förutom att vara en källa till 
språket, också vara en brygga till livet i Sverige, vilket jag tycker mig ha sett tecken 
på under studiens gång. Jag har sett hur viktigt det är för individen att behärska den 
svenska kulturen och språket, både för självkänslan och för att få en chans till 
integrering i Sverige. Sfi har visat sig ha en stor inverkan på kvinnornas känsla av 
integrering och tillhörighet i samhället. Dessutom har det visat sig att studier vid Sfi 
medför ändrade livsvillkor då kvinnorna blivit mer deltagande och självständiga i 
samhället.  

                                           
103  Goffman, E. Stigma. Den avvikandes roll och identitet. (Göteborg, 1972) sid. 150 

104  Goffman, E. sid. 14 

105 Goffman, E. sid. 150 
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Kvinnornas åsikter om vikten av att ha denna utbildning går isär då de två 
kvinnorna med kortare utbildningsbakgrund anser att utbildning inte är lika viktigt 
som den informant som har högre utbildning från hemlandet. Samtliga menar dock 
att Sfi i positiv bemärkelse påverkat deras vardagliga liv i Sverige, men att alternativ 
vore önskvärt så att vuxna människor slipper tvingas till något de egentligen inte 
vill göra. Detta skulle kunna ske om det erbjöds ett val mellan studier och arbete, 
eller kanske en kombination av dem båda. Att deltagare som då läser Sfi själva har 
valt att studera, skulle kunna resultera i att utbildningen får högre status. Om de 
personer som väljer att istället arbeta skulle klara sig i samhället och bli integrerade, 
lämnar jag dock som en öppen fråga. För att minska klyftan mellan ”invandrare” 
och ”svenskar” borde enligt min mening Sfi inte åtskiljas från annan 
vuxenutbildning utan finnas under samma tak. Jag tror att det skulle kunna leda till 
minskat utanförskap. De som läser Sfi skulle då förmodligen inte främst definiera 
sig som invandrare, utan snarare som vuxenstuderande. Jag anser dessutom att det 
är ett ypperligt tillfälle för både svenskar och invandrare att mötas och lära känna 
varandra, och kanske minska eventuella fördomar om varandra.   

 
Jag har efter det att jag läst all den litteratur kring kön och genus börjat fundera på 
varför det ofta är just kvinnor man tar upp i sammanhang som har med genus att 
göra. Det framstår i många fall att det är kvinnor som har genus, medan män 
enbart är neutrala bärare av mänskligheten och det normativa.106 På liknande sätt är 
det invandrare som är etniska, medan svenskar inte är det. Det är inte ”vi” som har 
etnicitet, bara ”dom”.107 Att skriva om invandrarkvinnor och utbildning kan peka på 
hur invandrare och kvinnor avviker från normen och måste pekas ut som ett 
särskilt ämne.108 Jag är medveten om att jag genom denna studie kan ha bidragit till 
att peka ut kvinnor och invandrare som ett särskilt ämne, vilket inte var min 
planerade avsikt.   
Denna studie har tillfört mig många nya perspektiv och tankar gällande vad som 
kan vara viktigt då en människa integreras i samhället.  
Avslutningsvis vill jag tacka alla som hjälpt mig att genomföra denna studie, tack! 
                                           
106   Hägerström, J. sid.143 
107   Hägerström, J. sid. 143 ff. 
108   Hägerström, J. sid. 146 
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