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Sammanfattning 
Abstract 
I den svenska skolan i dag finns elever med ursprung från en mängd olika delar av världen. 
Däremot är de yrkesverksamma vuxna till allra största delen svenska. Våra invandrarelever möter 
sällan vuxna från den egna kulturen i de miljöer de vistas större delen av sin vakna tid. Såväl ute i 
samhället som i skolan saknas yrkesverksamma invandrare som kan tjäna som förebilder för dessa 
ungdomar. Värst drabbade är flickorna eftersom invandrarkvinnor toppar statistiken över 
arbetslöshet och sjukskrivningar. Många av våra invandrarflickor har inte mammor som är 
yrkesverksamma och kan fungera som förebilder när det gäller studier och yrkesval. 
Arbetslösheten är större bland invandrarflickor än bland svenska flickor. Invandrarflickorna är en 
grupp som ofta är utåt sett problemfri och därför lätt blir osynlig inte mycket forskning har gjorts 
om denna grupp. Målet med detta arbete har varit att ta reda på vad invandrarflickor har för 
förebilder och hur de ser på sig själva och sin framtid. Jämte en översiktlig litteraturstudie har jag 
valt att intervjua fyra bosniska flickor. Intervjuerna har sammanställts och resultaten har jämförts 
med litteraturen. Flickorna har avidentifierats. Arbetet berör flickornas syn på den egna framtiden, 
vilka förebilder de har när de tänker på framtiden, hur de ser på sig själva och vilken relation de 
har till sina föräldrar. 
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Inledning 
Anledningen till att jag har valt att fördjupa mig i invandrarflickors förebilder är den 
att jag under praktiken, som varit en del av min utbildning, samt vikariat som jag har 
innehaft i perioder har märkt ett intresse, från många flickor med invandrarbakgrund, 
för min egen person. Många har frågat mig varifrån jag kommer eller om jag har 
släktingar som härstammar från ett annat land. De har undrar om jag är invandrare 
precis som dem. Jag har upplevt det så att en del av dessa flickor gärna hade sett att jag 
hade ett ursprung i just deras hemland. Jag tror att de har sökt efter vuxna invandrare i 
skolan, som kan fungera som förebilder. Jag minns särskilt en fråga som jag fick av en 
flicka som just kommit i tonåren i början på 80-talet; �Susanne, du som är så mörk hur 
står du ut? har inte du tänkt på att ta livet av dig?�.  
Vår enda gemensamma beröringspunkt var den att vi båda har mörkt hår och bruna 
ögon. Jag hoppas verkligen att hon trivs bättre med sig själv i dag och att hon har hittat 
sin egen identitet som invandrarflicka i Sverige.  
När jag har mött kvinnor med invandrarbakgrund som är yrkesverksamma i skolan har 
jag ofta frågat dem om de har samma upplevelse av detta som jag och jag har fått visst 
stöd i mina tankegångar. En kvinna som är skolsköterska berättade att hon upplevde att 
invandrarflickorna är mer kontaktsökande än svenska flickor. Hon kan naturligtvis inte 
avgöra om det är för att hon själv är invandrare eller om detta förhållande hade varit 
det samma om hon hade haft svenskt ursprung. Vad hon kunde säga var att många 
invandrarflickor kommer till henne och säger att de också vill bli skolsköterskor eller 
sjuksköterskor. Hon tror att det beror på att flickorna ser att hon är invandrare och hon 
har läst till sjuksköterska alltså ser de att det finns en möjlighet även för dem. Hon 
upplever det så att hon fungerar som en förebild för dessa flickor. 
De studier som har gjorts om invandrarungdom i Sverige har till största delen fokuserat 
på pojkar. Pojkarna tar sin plats i det offentliga rummet och till skillnad från flickorna 
syns och hörs de. Ofta framställs invandrarungdomar i press och litteratur som 
problemungdomar, det är lätt att skapa en generaliserad bild av invandrarungdomar 
som bråkmakare. 
Andra undersökningar som gjorts har behandlat invandrarkvinnor. Invandrarkvinnor 
toppar statistiken över arbetslöshet och långtidssjukskrivningar. Dessa kvinnor som 
inte lyckas ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden har svårt att fungera som 
förebilder för sina döttrar när det gäller studier och yrkesval. Problemen tenderar att bli 
ärftliga.  
Invandrarflickornas situation är relativt outforskad, de verkar hamna mellan två stolar 
genom att inte vara pojkar eller vuxna kvinnor. Som grupp är invandrarflickorna en 
osynlig del av våra elever och de har svårt att ta plats i det offentliga rummet och göra 
sig hörda. 
Jag tror att alla barn och ungdomar behöver förebilder och jag tror att det är svårt för 
flickor med invandrarbakgrund att finna fungerande förebilder i den svenska skolan.  
 



Syfte 
Som jag nämnde inledningsvis tycker jag mig ha märkt att många flickor med 
invandrarbakgrund söker efter förebilder från den egna kultursfären. Kvinnor med 
invandrarbakgrund är fåtaliga i den svenska skolan och även i många andra 
yrkesgrupper. Syftet med detta arbete är att ta reda på vad invandrarflickor har för 
förebilder och hur de tänker sig sin egen framtid. Dessa flickor befinner sig i 
gränslandet mellan barn och vuxen men även mellan olika kulturen och med krav från 
flera olika håll. 
Jag ville även se hur de beskriver sig själva och i förhållande till vad. Vilka jämför de 
sig med? 
Skolan får i många fall representera det svenska i invandrarflickors liv, det är där de 
träffar svenska vänner och det är även där de träffar svenska vuxna. Det ställs krav på 
dem att följa undervisningen och att fungera socialt i en svensk skola. 
Det som representerar hemlandet får sägas vara familjen med föräldrar och äldre 
släktingar. Tillvaron med familjen och släktingar och vänner från den egna kulturen 
ställer andra krav på flickorna. Familjen har sina krav på normer och värderingar som 
kanske inte alltid är de samma som de skolan förmedlar. Jag tyckte att det vore 
intressant att undersöka hur relationen till föräldrarna ser ut och hur föräldrar och äldre 
släktingar fungerar som förebilder för dessa flickor.  
 

Frågeställning 
Mina frågeställningar har varit; 
Hur ser invandrarflickor på sin egen framtid? 
Var har de fått bilderna av hur framtiden kan se ut från? 
Vad har invandrarflickor för förebilder? 
Hur beskriver invandrarflickor sig själva, vad jämför de sig med? 
Hur ser invandrarflickors relation till de egna föräldrarna ut? 



Metod 
Då jag har varit intresserad av att undersöka vad invandrarflickor har för förebilder och 
vilken syn de har på den egna framtiden har jag valt en kvalitativ metod. Jag har jämte 
en översiktlig litteraturstudie valt att djupintervjua ett litet antal flickor. Att urvalet 
blev just bosniska flickor beror på att detta är de flickor jag kom i kontakt med under 
min slutpraktik. Jag ville gärna intervjua flickor som jag känner till och har haft 
möjlighet att observera under en längre period. Detta har hjälpt mig att avgöra 
trovärdigheten i deras berättelser. Att gruppen blev så homogen etniskt och 
åldersmässigt är anledningen till att jag inte valde att intervjua flera flickor eftersom de 
då skulle ha ett annat förhållande till mig än vad dessa fyra flickor har. Jag valde att 
intervjua flickorna två och två och det ledde till att intervjuerna blev givande samtal 
oss emellan och flickornas berättelser gick många gånger in i varandras. Jag tror att det 
var en fördel även för dem att bli intervjuade tillsammans med en väninna, många 
gånger fyllde de i varandras utsagor och hjälpte varandra att hitta de rätta orden. 
Frågorna jag ställde handlar om hur de tror att framtiden kommer att se ut för deras del 
och om de vet någon som har det så som de vill ha det. Jag ville med dessa frågor ta 
reda på var de har fått sina bilder av framtiden ifrån och vilka som fungerar som 
förebilder för dem utan att fråga detta. Jag tror att flickorna skulle ha svårt att svara 
direkt på vad de har för förebilder då förebild är ett stort ord. Samtalen har till största 
delen rört sig kring tre teman. Framtiden, skolan och föräldrarna. Jag intervjuade 
flickorna vid två tillfällen för att de och jag skulle ha lite tid däremellan att tänka på det 
vi pratade om. Efter att intervjuerna gjorts har jag valt ut vissa frågor som jag tycker 
svarar på mina frågeställningar, och sammanställt dem. Intervjuerna bifogas som 
bilaga. Flickorna har även fungerat som mitt bollplank och jag har frågat dem om saker 
som jag har stött på i litteraturen. De har varit mycket hjälpsamma och jag är dem stort 
tack skyldig. 
Resultaten av intervjuerna kan inte sägas ha någon allmängiltighet utan tjänar som 
exempel på hur invandrarflickor ser på framtiden och vilka förebilder de har. 
 



Definitioner 
I arbetet använder jag mig av begreppet invandrarflickor och flickor med 
invandrarbakgrund. Jag skulle vilja börja med att definiera dessa uttryck samt redogöra 
skillnaden mellan invandrare och flyktingar. Invandrarflickor och flickor med 
invandrarbakgrund är: 
1. Flickor som själva har invandrat till Sverige. 
2. Flickor födda i Sverige som barn till två invandrade föräldrar från samma land eller 
från olika länder. 
3. Flickor födda i Sverige som barn till en invandrad förälder och en svensk förälder. 
 
Flickor med invandrarbakgrund är alltså en vid definition som kan innefatta flickor 
som är barn till 60-talets arbetskraftsinvandrare såväl som nykomna flyktingar från 
jordens krigsdrabbade områden. Mycket skiljer dessa flickor åt och man kan 
naturligtvis inte förutsätta att alla har liknande bakgrund, livsåskådning eller 
framtidssyn men deras förutsättningar i det nya landet är liknande och de har alla 
invandringsprocessen, flyktingskapet och ett främmande modersmål gemensamt. De 
flickor som har medverkat i den här studien är alla invandrare ur första kategorin, de 
har själva invandrat till Sverige tillsammans med sina familjer. 
 
Invandrare 
Invandrare definieras på flera sätt1 
1. Alla utomnordiska medborgare som har fått uppehållstillstånd för bosättning i 
Sverige. 
2. Både utomnordiska och nordiska medborgare som: 

- har fått uppehållstillstånd och blivit kyrkobokförda i Sverige (utomnordiska 
medborgare) 

- har blivit kyrkobokförda i Sverige (nordiska medborgare). 
3. Alla i Sverige bosatta utländska medborgare och före detta utländska medborgare, 
naturaliserade svenskar. 
Flykting 
1. Den som befinner sig utanför det land i vilket hon/han är medborgare, därför att 
hon/han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska 
uppfattning och så vidare. 
2. Den som är statslös och som av samma skäl befinner sig utanför det land där 
hon/han har haft sin tidigare vistelseort. 
 

                                                           
1 Begreppskatalog, Statens invandrarverk, oktober 1993. I Ericsson & Poikolainen, 1995. 



Litteraturstudien 

Val av litteratur 
I min jakt på litteratur om invandrarflickor i Sverige har jag upptäckt att detta är en 
bortglömd grupp inom forskningen. Väldigt lite litteratur finns tillgänglig. När det 
handlar om invandrarungdom är det till största delen pojkar och unga män som åsyftas. 
Detta gäller även undersökningar som har gjorts. 
Som exempel kan nämnas Invandrarverkets seminarium om �Invandrarungdomar i 
riskzon� 1993 där enbart pojkar beskrevs och diskuterades. Ett undantag är 
Fritidsforums projekt �Men tjejerna då?� som har syftat till att erbjuda invandrarflickor 
en mer meningsfull fritid.2  
Det som kan sägas gälla invandrarna som grupp generellt sett gäller naturligtvis även 
invandrarflickorna likaväl som att litteratur som handlar om tonårsflickor i allmänhet 
får sägas innefatta även invandrarflickor3. En del av litteraturen jag hittade behandlade 
invandrarkvinnornas situation. En del av den litteraturen har jag använt mig av4 
eftersom jag har velat undersöka invandrarflickors förebilder. Jag har valt att se de 
vuxna kvinnorna som förebilder för de yngre flickorna. Det har även varit intressant att 
studera familjestrukturen för att få en bättre förförståelse. 
Stor nytta har jag haft främst av Alexandra Ålund �Lilla Juga�, Mari Ericsson & Kirsi 
Poikolainen �Som om dom inte fanns- invandrartjejerna!� och Eva-Stina Hultinger 
&Christer Wallentin �Den mångkulturella skolan�. 

Invandrarkvinnornas roll 
När man läser Ålund och Freyne-Lindhagen beskrivs invandrarkvinnorna som den 
sammanhållande faktorn i familjen. Ofta är hon dubbelarbetande men finns ändå där 
för familjen. Hon åtnjuter en stor respekt. Kvinnan är förmedlare av den egna kulturens 
traditioner. Det är hon som förmedlar till barnen de gällande normerna. Det är även 
hon som upprätthåller aktningen för männen i familjen trots att de kanske i egentlig 
mening har förlorat den status de åtnjöt i sitt hemland. 

Hotet om ungdomarnas försvenskning 
För föräldragenerationen är det viktigt att barnen har rötterna kvar i det gamla 
hemlandet, i och med barnens försvenskning mister man förankringen i den gamla 
kulturen. Det är inte sällan man ägnar sig åt att förhärliga det egna hemlandet, ibland 
med det svenska samhället som negativ motpol. Många föräldrar odlar drömmen om 
återvändandet. Det gäller speciellt bland arbetskraftsinvandrarna som kom till Sverige 
under -60 och 70-talet.5 Många av dem kom med målsättningen att tjäna stora pengar 
snabbt och sedan återvända till det egna landet. 
Undersökningar har gjorts som visar på att speciellt turkiska invandrarungdomar6 
slutar sina studier tidigt för att i stället arbeta och tjäna pengar, någonting som sägs 
bero på att föräldrarna fortfarande odlar drömmen om återvändandet. Detta påverkar 
turkarna i så hög grad att det märks på tredje och fjärde generationens invandrare från 
Turkiet. Föräldrarna tjänar som förebild, mönstret går igen. Många föräldrar i den här 

                                                           
2Ericsson & Poikolainen, 1995. 
3Ehn, 1987. 
4Ålund, 1991. Freyne-Lindhagen, 1997. 
5Eyrumlu i Ericsson & Poikolainen, 1995. Ålund, 1991. 
6Eyrumlu i Ericsson & Poikolainen, 1995. 



kategorin invandrare har väldigt höga förväntningar på att deras barn ska lyckas bra i 
skolan Men ofta går det inte så bra. Många av dem har kommit till Sverige för att 
skapa ett bättre liv för sig själva och för sina barn. När de kom till Sverige visade det 
sig att det var dyrt att leva här och ofta hade de blivit lockade med bruttolöner, de var 
inte alls beredda på att betala minst 30% av sin inkomst i skatt. Det var svårare att 
skapa ett gott liv här än vad de hade väntat sig och många blev kvar här med en känsla 
av att inte höra hemma någonstans. De missar utvecklingen i hemlandet samtidigt som 
de har svårt att inlemma sig i det svenska samhället. 
 

Invandrarbarnens försvenskning 
Med detta i bakhuvudet är det lätt att förstå att barnens försvenskning ses som ett hot 
mot den egna kulturen. När barnen går snabbare in i svenskheten än sina föräldrar 
tappar de en del av den egna traditionen. Barnen lär sig det svenska språket och de 
svenska sederna snabbare än sina föräldrar. De unga kvinnorna är starkt präglade av 
dagens individualism och rationalism, de söker rationella förklaringar på den egna 
traditionen och föräldrarnas förbud7 
I sin kontakt med svenska ungdomar måste de svara på frågor om det egna sättet att 
leva, detta gör att de tvingas ifrågasätta och bearbeta den egna kulturen. Flickorna 
söker rationella förklaringar på handlingar och förbud som för deras mammor varit 
självklara.8 Att kunna förklara för sig själv och sina kamrater varför man exempelvis 
inte äter griskött kan vara lättare om man lägger in en rationell förklaring som att det 
förr fanns trikiner i den typen av kött. Det är svårare att förklara att man avstår från att 
äta fläskkött för att det står i koranen och strider mot de religiösa reglerna. 
Sökandet efter rationella förklaringar hade antagligen inte skett i samma utsträckning 
om flickorna hade levt kvar i sitt hemland. I och med att de måste söka förklaringar för 
att tillfredsställa de svenska vännernas nyfikenhet blir de tvingade att rannsaka sina 
kunskaper om den egna traditionen. De gamla kunskaperna som föräldragenerationen 
kan erbjuda blir mindre värda. Flickorna får större kunskaper om exempelvis den egna 
religionen, det svenska samhället och det svenska språket än vad deras mammor har, 
detta skulle lätt kunna hota familjens hierarki men det görs aldrig. Flickorna kan 
skratta åt sina gammalmodiga föräldrar men tappar inte respekten för dem. Det som 
hotas mest av rationalismen är familjens överhuvuds ställning och den unga kvinnans 
situation.

                                                           
7Berg i Hultinger &Wallentin, 1996. 
8Berg i Hultinger & Wallentin, 1996. 



 

Retraditionalisering 
Kvinnorna är den sammanhållande faktorn i familjen och döttrarna ärver den rollen av 
sina mödrar. De har svårare än pojkarna att skapa sig en plats i det offentliga rummet, 
ofta är de hemma med mamma och andra kvinnliga familjemedlemmar. Flickor som 
vistas ute på kvällarna får lätt dåligt rykte och den sociala kontrollen är hård. Många 
gånger har både ungdomar och deras föräldrar en syn på svenska ungdomar som är 
kraftigt överdriven. Man tror att svenska föräldrar inte sätter några gränser och att 
svenska ungdomar får göra vad de vill, och gör det också. Detta leder till att döttrarna 
hålls hårt, föräldrarna är rädda för vad som skulle hända om flickorna fick vara ute på 
kvällarna som svenska flickor. 
Medias generaliserade bild av invandrarungdomar som bråkmakare leder många 
gånger till en retraditionalisering9 av flickornas situation. Flickornas frihet begränsas 
mer än vad som skulle ha varit fallet i det egna landet. Föräldrarna vill visa att de egna 
ungdomarna inte är sämre än svenska ungdomar utan snarare bättre, därför håller man 
sina tonårsdöttrar hemma på kvällarna. De flickor som får vara ute på kvällarna får 
många gånger dåligt rykte och den lokala sociala kontrollen är sträng. Det är stor 
skillnad mellan flickornas begränsade frihet och de ramar som sätts för pojkarna.10 
Som exempel kan nämnas att det ses som ett problem om en flicka har en svensk 
pojkvän men det är sällan man gör en affär av att hennes bror skaffar en svensk 
flickvän.  

Grupptillhörighet 
Olika regler gäller för olika grupper och det är vanligtvis flickornas regler som är 
tydligast. Fortfarande är det så att flickor i en viss ålder måste börja att tänka på sitt 
rykte. Det gäller att kunna reglerna i den egna gruppen. Man kan bortse från reglerna 
men det kräver att man bryter med sin grupp. För dessa flickor som idag är i tonåren 
kan det innebära en konflikt att följa den egna gruppens regler när man har fått normer 
även från svensk barnomsorg och skola och från svenska vänner. Exempelvis turkarnas 
grupptillhörighet är mycket stark och flickorna är beroende av den äldre generationens 
gillande.11 Hänsynen mot de äldre påverkar flickornas handlingsfrihet och personliga 
utveckling. Flickorna knyts säkert många gånger hårdare till den egna gruppen än vad 
som hade varit fallet om de hade bott kvar i hemlandet. Minoritetstillvaron fungerar 
konserverande, se exempelvis zigenarna,12 vars kulturella särart bevarats genom att 
man följt normerna för vad som är kvinnligt och manligt beteende.Kontrollen av de 
unga flickorna har varit hård. Såvida de följer den egna gruppens normer åtnjuter 
flickorna och kvinnorna stor respekt i familjen. 

                                                           
9 Berg i Hultinger & Wallentin, 1996. 
10 Aleksndra Ålund: Lilla Juga. 
11 Berg i Hultinger & Wallentin, 1996. 
12 Freyne-Lindhagen, 1997. 



 

Invandrarflickor och den svenska skolan 
Invandrarbarn med föräldrar ur arbetarklassen lyckas bättre i skolan än vad svenska 
barn med samma sociala situation gör.13 Detta visar en undersökning gjord av Eva 
Olkiewicz. Urvalet var finska och ex-jugoslaviska barn och även deras föräldrar och 
svensklärare intervjuades. 
Invandrarna har betydligt högre studieambitioner än vad svenska ungdomar med 
motsvarande sociala situation har. Förhållandevis många ungdomar planerade att 
fortsätta med högskolestudier, detta gällde speciellt de jugoslaviska flickorna, vars 
föräldrar också väntade sig att de skulle studera vidare.14 
Undersökningar gjorda i slutet av 80-talet av SCB visar dock att det var 13% av 
invandrarflickorna som sökt till gymnasieskolan som inte kom in, motsvarande siffra 
för svenska flickor var 9%. Invandrarungdomarna avbröt studierna dubbelt så ofta som 
svenska ungdomar gjorde. Andra generationens invandrare följde nästan exakt samma 
mönster som de svenska ungdomarna.15 
Hur länge flickorna har vistats i Sverige har förstås betydelse för hur bra de har lärt sig 
svenska och hur bra de har kunnat tillägna sig undervisningen och skaffa bra betyg. 
I rapporten �turkar möter Sverige� som gjordes för Sveriges invandrarnämnd pekar 
sociologen Resa Eyrumlu på att turkiska ungdomar är de stora förlorarna i den svenska 
skolan.16 Endast 10% av de turkisktalande ungdomarna söker till gymnasieskolan och 
då i första hand till de kortare yrkeslinjerna. Antalet turkiska invandrare som hoppar av 
studierna är också mycket högre än antalet svenska ungdomar eller invandrarungdomar 
av andra nationaliteter. Detta beror på föräldrarnas socioekonomiska situation men 
också på att en stor del av turkarna som kom under 60-talet till Sverige fortfarande 
odlar drömmen om att återvända till det gamla landet. Att ungdomarna börjar arbeta 
och hjälpa till med familjens försörjning anses ofta viktigare än högre studier. 
Föräldrarna till dessa ungdomar har oftast ingen utbildning och dåliga kunskaper i 
svenska språket, de ser inte högre utbildning som en investering. Detta hävdar Resa 
Eyrumlu färgar av sig även på tredje och fjärde generationens turkar. Familjens väl 
kommer före individens, detta synsätt spelar en stor roll för de turkiska ungdomarna 
när de väljer arbete före studier. Könsskillnaderna mellan pojkar och flickor påtalas 
ofta som ett problem när det gäller turkiska ungdomar. Pojkarna lever ett friare liv. De 
kan vara ute på eftermiddagen och kvällen och umgås med vänner både invandrare och 
svenskar medan flickornas enda chans att umgås med svenskar är i skolan. Flickornas 
hålls hemma i den egna kultursfären och sysselsätts på eftermiddagarna med 
hushållsarbete och passning av småsyskon. De har svårare än pojkarna att lära sig 
svenska eftersom deras enda chans att höra och tala svenska är i skolan. Flickorna blir 
frustrerade av de ständiga bytena mellan två olika kulturer och upplevs ofta som 
stökiga och utagerande i skolan.17 
Magnus Berg håller inte med om detta utan menar att flickorna är vana vid 
gränsöverskridanden. Han menar att detta ger flickorna en unik position som ger dem 
möjlighet att på ett distanserat sätt betrakta sin och sin familjs kulturella pussel. Han 
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anser stereotypa generaliseringar påverkar andra generationens turkars liv och identitet 
negativt. Vi måste hjälpa dessa ungdomar att skapa en mer positiv etnisk identitet.18 

Etnisk identitet 
Den forskningen som gjorts i Sverige de senaste åren har främst handlat om den 
identitet och de kulturmönster som har skapats bland andra och tredje generationens 
invandrare. Man har varit intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning andra 
generationens invandrare behåller sina föräldrars kulturmönster. Kommer de att 
försvenskas eller kommer de att behålla sin etniska identitet. Många 
invandrarungdomar känner sig kluvna och säger sig inte höra hemma riktigt 
någonstans. Hemma med familjen har de en identitet och i skolan eller med kompisar 
har de en annan. Många är de tonårsflickor som varje dag tar med smink och kläder 
och går tidigt till skolan för att där hinna byta skepnad på en av skolans toaletter. Till 
stor del tar flickorna över sina föräldrars etniska identitet, deras normer och deras 
värderingar samtidigt som de skapar relationer med människor och förhållanden i det 
nya landet. De identifierar sig både med sitt etniska ursprung och det nya landet.19 
Omgivningens syn på invandrarflickor färgar av sig på flickorna, den egna 
självuppfattningen utvecklas av den bild som ges av invandrarflickor exempelvis i 
media. Det egna jaget i förhållande till samhället tar form av det samhälle som omger 
flickorna. Flickorna är tveksamma till hur de ska ställa sig till det svenska, de vill vara 
öppna för den svenska kulturen men är samtidigt rädda för att förlora det som är bra i 
den egna traditionen. 
De olika invandrargruppernas etniska identitet får näring genom nyinvandring, 
släktingar som ansluter sig till gruppen i Sverige. I dag är det också många av våra 
invandrare och flyktingar som relativt lätt kan besöka hemlandet eller ha släktingar på 
besök därifrån, även detta ger näring till att bevara den egna kulturen, hemlandet känns 
inte heller så långt borta när det finns telefon, internet och satellit-TV där man enkelt 
kan följa vad som händer i det gamla hemlandet. Närheten till den egna kulturen gör att 
det inte blir lika nödvändigt för ungdomar att söka sig utåt till det svenska. Marianne 
Freyne-Lindhagen visar i sin avhandling �Identitet och kulturmöte� på hur invandrare, 
när de först kommer till Sverige, blir hjälpta av att ha släktingar och vänner i sin närhet 
men att det är de som inte har detta kontaktnät som snabbast får anknytning till den 
svenska arbetsmarknaden och upplever mindre destruktiv hemlängtan.20 Den egna 
gruppen fungerar alltså både som ett skyddsnät och som en tillbakahållande faktor när 
det gäller integrering i det nya samhället. Hon menar på att kvinnor och flickor i högre 
grad än män påverkas. Den starka anknytningen till släktnätverket hindrar dem från att 
söka sig utåt från den egna gruppen. Det är kvinnorna och flickorna mer än pojkar och 
män som upprätthåller familjens sammanhållning.
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Val av yrke 
Vi kan se att olika grupper av invandrare koncentrerar sig till olika yrksesområden. 
Jugoslaver och finländare arbetar oftare än andra grupper inom tillverkningsindustrin 
medan italienare, greker och till viss del turkar arbetar inom restaurangbranschen. 
Turkarna arbetar också ofta med städning21. Det verkar som att andra generationens 
invandrare väljer liknande yrken som sina föräldrar. Ofta är det inte ett val utan man 
hamnar på en arbetsplats där man känner någon som jobbar. Man får 
rekommendationer av någon man känner. Detta är en effekt av 
arbetskraftsinvandringen under 60-talet och frågan är om det är ett mönster som 
kommer slå igenom även i nästkommande generation.Kulturella, sociala och etniska 
faktorer påverkar ungdomarnas val av studier och yrken.  
Föräldrar med högre utbildning försöker att stimulera sina barn till att utbilda sig även 
om de själva har erfarenheter av diskriminering på arbetsmarknaden. Bland invandrare 
finns ett glapp mellan utbildningsnivå och sysselsättning vilket gör att många känner 
sig utnyttjade. Detta är någonting som också leder till att invandrare utan högre 
utbildning tvivlar på att utbildning är den rätta vägen för att komma in på 
arbetsmarknaden, de ser de invandrare som har utbildat sig men ändå inte fått arbeten 
som motsvarar deras utbildning. De blir de största förlorarna. Aleksandra Ålund visar i 
sin uppsats Etniska ungdomar och den sociala krisen på att det i Sverige finns en 
invandrarsektor och att invandrare har lättare att få anställning  på så kallade 
invandrarföretag. Anställningarna är ofta relativt otrygga. Hon menar på att 
invandrarungdomar segregeras redan i grundskolan. Syokonsulenter och lärare 
hänvisar elever efter etnisk tillhörighet till yrkesval som är typiska för den gruppen av 
invandrare. Lärare hon har talat med säger tvärtom att invandrarelevernas föräldrar ofta 
projiserar sina egna drömmar om yrkesval på sina barn och att detta leder till att många 
elever väljer för svåra program till gymnasiet och att detta är skulden till att så många 
invandrarelever avbryter sina gymnasieutbildningar. De anser också att skolans 
studievägledning skapar förvirring och besvikelse bland eleverna som uppmuntras att 
välja utbildningar de inte klarar av.22 
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Intervjuer - Sammanställning 
Som jag nämnde tidigare valde jag att intervjua dessa flickor för att jag har haft 
möjlighet att träffa dem i dem i klassrummet under min praktik. Intervjuerna gjorde jag 
dock senare, efter att jag slutat praktiken. Alla intervjuer är gjorda i flickornas skola 
under vårterminen -00. Flickorna intervjuades vid två tillfällen och två åt gången. Irma 
och Jasmina är 14 år och går år 7 i samma klass. 
Irma har bott i Sverige i snart 8 år och Jasmina har bott här i 5 år. 
Leila är 16 år och Ajla är 15 år de går år 8 i samma klass. Båda har bott i Sverige i 8 år. 
Alla flickorna är invandrare av den första definitionen. De har själva flyttat till Sverige 
tillsammans med sina familjer. De är också flyktingar av första definitionen. De är alla 
fyra från Bosnien och de är muslimer, de har kommit till Sverige på grund av kriget i 
före detta Jugoslavien. 

Hur ser livet ut om 10 år? 
Jasmina: 
Jasmina vill utbilda sig i Sverige, vid intervjutillfället ville hon bli advokat men det 
ändrar sig ofta säger hon. Hon vill ha en högskoleutbildning och sedan vill hon flytta 
tillbaka till Bosnien, till Mostar, som är staden hon kommer ifrån. Anledningen till att 
hon vill ha en utbildning här i Sverige först är att det är svårare att utbilda sig i 
Bosnien, det är inte många som får chansen och skolan är mycket hårdare där än här så 
Jasmina vill inte flytta tillbaka i nuläget trots att familjen har köpt ett hus som de håller 
på att renovera och bygga om. 

- Jag skulle inte passa in där; säger hon. 
Jasmina vill ha en bosnisk man, svenska killar kan man inte lita på säger hon. Man kan 
ha svenska pojkvänner men inte gifta sig med en svensk. Barn vill hon ha men hon 
tycker att det är viktigt att jobba först och spara pengar, att komma in i vuxenlivet 
först. Hon tror att hon kommer att bo i ett eget hus. 
Irma: 
Irma är inte lika klar över hur hon har tänkt sig sin framtid men hon är säker på att om 
10 år har hon ett bra jobb. Hon ska också skaffa sig en högskoleutbildning. Om hon 
vill bo i Sverige eller i Bosnien vet hon inte. En man vill hon ha och det spelar ingen 
roll var han kommer ifrån, och barn förstås. Hon tror att om 10 år bor hon i en lägenhet 
och sparar till ett hus. 
Leila: 
Leila vill bli barnläkare, hon vill hjälpa andra. Hon vill ha en man och två barn och 
mannen ska vara från Bosnien. Bosniska män är snällare än svenska. Vad han jobbar 
med är inte viktigt men han får gärna vara bilmekaniker. Hon vill inte flytta tillbaka till 
Bosnien varken nu eller senare. 
Ajla: 
Ajla vill ha ett bra och välbetalt yrke, flygvärdinna eller journalist. �Och så vill jag ha 
en liten kille vid min sida som stöttar mig varje dag�. Vilken nationalitet hennes kille 
har spelar ingen roll, inte heller om han är snygg eller ful, rik eller fattig. Ajla vill bo 
här i Sverige men gärna ha ett sommarhus i Amerika. Till Bosnien vill hon inte flytta 
tillbaka. 
 



Alla fyra flickorna pratar om sitt framtida yrke när de pratar om framtiden, de är 
inställda på att utbilda sig och skaffa bra jobb. Alla planerar att läsa färdigt här i 
Sverige. De berättar att det är svårare att skaffa sig en utbildning i Bosnien än vad det 
är i Sverige. Att läsa på högskola och skaffa sig ett bra och välbetalt jobb är självklart 
för dem. Leila har sitt yrkesval klart för sig, hon vill bli barnläkare för att kunna 
hjälpa andra. De övriga flickorna är mer otydliga i sina framtidsbeskrivningar vad 
gäller yrket men de är säkra på att de kommer att läsa vidare.  
De är också övertygade om att de kommer att skaffa familj, man och barn, men inte 
innan de har utbildat sig färdigt. De resonerar förnuftigt om att skaffa utbildning och 
bra jobb och tjäna pengar för att ha en stabil grund när barnen kommer. Två av 
flickorna vill ha bosniska män för att de är mer pålitliga än svenska killar, en flicka 
säger att det inte spelar någon roll varifrån han kommer och en av flickorna säger att 
det spelar ingen roll men att hennes mamma säger att det blir farligt om hon väljer en 
svensk kille. 
Jasmina vill flytta tillbaka till Bosnien, men inte förrän hon har utbildat sig färdigt här 
i Sverige. Familjen håller på att bygga ett hus som de ska hyra ut tills hon är färdig 
med sina studier. Irma har ingenting att återvända till nu. Staden hon kommer från är 
fortfarande farlig att besöka för muslimer. Hon säger att hon inte vet var hon vill bo, i 
Bosnien eller i Sverige. Ajla och Leila vill inte flytta till Bosnien varken nu eller 
senare. 

Vet du någon som har det så som du vill ha det? 
Leila: 
Leila har en kvinnlig släkting i Jugoslavien som är läkare och som nyss har fått barn. 
Hon bor i Bosnien och är läkare för gymnaster. Leila säger att hon skulle vilja ha det 
som hon. 
Jasmina: 
Jasmina har också en släkting, en kusin som är 27 eller 28 år och som har ett bra jobb i 
Bosnien. Hon arbetar med nyheterna på bosnisk Tv, hon har också en liten baby och en 
man. 
Irma: 
Irma säger att hon inte vet någon som har det så som hon har tänkt sig framtiden. Hon 
vet inte var hon har fått sina bilder av framtiden ifrån. 
Ajla: 
Ajla berättar att hennes stora förebild är hennes pappa för att han har alltid kämpat för 
att de ska ha det bra i familjen. 
 
Flickorna har hittat sina bilder av hur framtiden kan se ut hos någon nära eller 
avlägsen släkting. Jasmina och Leila har ca. 10 år äldre kvinnlig släktingar som har 
lyckats yrkesmässigt och socialt bra i livet. Båda bor i Bosnien. Dessa flickor är också 
de som jag upplever håller fast mest vid det Bosniska ursprunget. De vuxna men inte 
alltför gamla släktingarna får ge bilder åt dessa flickor. Ajla berättar att hennes pappa 
är hennes stora förebild eftersom han har kämpat mycket för att de ska ha det bra. 
Hennes spontana reaktion på frågan om hon visste någon som har det så som hon vill 
ha det, var dock en annan. Hon nämnde sin systers pappa som bor i Tyskland och som 
är stenrik och vars materiella status tydligen stämmer in på hur Ajla vill ha det i 



framtiden. Att det sedan är hennes pappa som är den riktiga förebilden tvivlar jag inte 
på när jag hör värmen och stoltheten i hennes röst när hon berättar om honom. 
Irma har ingen förebild att delge oss. 

Umgås Ni mest med bosniska vänner eller svenska? 
Jasmina och Irma: 
Jasmina och Irma säger att de umgås mest med bosniska flickor, svenska flickor tänker 
inte likadant som vi säger de. Svenska tjejer gör andra saker än vi säger Irma, de går på 
disco och så. Jasmina säger att hon också går på disco men att Irma inte får för sina 
föräldrar. 
Leila: 
Leila säger att hon umgås med alla i skolan men att hon aldrig har varit ensam med en 
svensk. �Jag har aldrig haft en svensk för mg själv�. Hon träffar bara bosniska 
väninnor på fritiden, men oftast går hon inte ut alls utan umgås med sin mamma och 
sin äldre syster som hon säger är hennes bästa vänner. 
Ajla: 
Ajla umgås med alla oavsett nationalitet, både i skolan och hemma. 
 
Flickorna säger att de umgås med vänner både från Bosnien och Sverige och det 
stämmer nog till en viss del men mina observationer säger att flickorna oftast håller 
sig till varandra i skolan. Alla flickorna säger att det är skillnad på svenska flickor och 
bosniska. Vad de först och främst nämner är att de svenska flickorna får göra mer som 
de vill. Vad de också nämner är att de tycker att svenska flickor är respektlösa mot 
sina föräldrar och främst då mot sina mammor. Ajla berättar att hon har blivit 
mobbad i två år och att hon vet att de svenska flickorna tycker att utländska flickor är 
annorlunda. Hon nämner som exempel att de svenska flickorna ofta anklagar de 
utländska flickorna för att härma deras klädstil om de har köpt någonting nytt och 
snyggt. Leila säger att hon aldrig har blivit mobbad och att hon inte märker av någon 
rasism eller främlingsfientlighet. Kanske för att hon inte pratar med någon. �Jag vill 
inte vara som dem�. Kanske är det därför hon inte blivit retad menar hon. 



 

Här och där, Bosnisk eller svensk? 
Ajla: 
Ajla säger att hon är mer svensk i Bosnien än vad hon är i Sverige. Hon är lite ledsen 
över att hon inte behärskar det bosniska språket till fullo och hon tycker att det är svårt 
att hänga med i allting i Bosnien. Hon pratar om att hon tycker att det är viktigt att inte 
glömma sina rötter och hon säger också att hon kommer att lära sina barn var de har 
sina rötter. 
Jasmina: 
Jasmina säger tvärtom att hon är mer bosnisk i Bosnien än vad hon är i Sverige. Där är 
hon en annan person och hon är lycklig där. Hon går ut mer och hon är inte lika blyg 
där som hon är här, hon pratar och skrattar mer när hon är i Bosnien. Här i Sverige är 
hon svensk och bosnisk, hon kan inte vara helt bosnisk om hon inte får prata bosniska. 
Hon säger att hon blir mer och mer svensk för varje dag som går. 
Irma: 
Irma vet inte hur det är med henne, hon får se hur det känns efter sommarens besök i 
Bosnien. Hon håller med Jasmina om att hon blir mer och mer svensk för varje dag 
som går. 
Leila: 
Leila tycker att det är omtumlande att komma till Bosnien, hon är mer svensk än 
bosnisk när hon är där säger hon och hon blir inte betraktad riktigt som bosnisk. Hon 
berättar att hon har träffat släktingar som hon inte visste att hon hade när hon har varit 
där på semester. En gång träffade hon en kille på en fest som hon dansade med och när 
han sade till sin pappa att han tyckte om Leila och gärna skulle vilja träffa henne igen , 
fick han en örfil av sin pappa. Det visade sig att Leila och han är kusiner men det visste 
de inte själva om. 
 
Leila och Ajla berättar att de blir väldigt uppvaktade i Bosnien men inte här i Sverige. 
Jasmina håller med när jag frågar henne. I Bosnien är de intressanta men här i 
Sverige upplever de att killarna inte ser dem. De tror att killarna inte är intresserade 
av bosniska flickor för att de vet att de inte får göra som de vill med dem. Ajla håller 
med henne. I det samtalet ligger en värdering av svenska flickor som jag inte tror att 
Leila och Ajla själva är medvetna om. De berättar att killarna i skolan kan stå och 
hålla om flera flickor samtidigt och flickorna kan inte förstå hur svenska tjejer kan 
tillåta någonting sådant. Det är äckligt säger de. Jasmina och Ajla säger att de är 
friare i Bosnien än vad de är här i Sverige. Deras föräldrar tillåter mera där. Jasmina 
har äldre kompisar som föräldrarna litar på och därmed får hon vara ute längre på 
kvällarna. Föräldrarna upplever att det finns en social kontroll i hemlandet som 
saknas i Sverige. Det är tryggare att släppa ut sina barn där än i Sverige.



 

Hur beskriver du dig själv? 
Ajla: 
Ajla har redan varit inne på detta förut. Hon beskriver sig själv som en livlig, glad och 
positiv person. Hon säger att hon skrattar alla dagar även de allra tråkigaste. Jag 
skrattar alltid, säger hon. Hon får ofta höra att hon är väldigt glad och positiv och hon 
är övertygad om att bilden hon har av sig själv stämmer med hur andra ser på henne. 
Folk får respektera henne som hon är. 

- �Jag kan inte ändra mig.� 
Leila: 
Jag frågar Leila hur hon skulle beskriva sig själv, hon har redan nämnt blyg flera 
gånger.  

- Jag vill hjälpa andra; svarar hon. Och jag vill lära känna nya personer. 
Ajla kan inte hålla tyst utan inflikar; 

- Hon vill så mycket men hon vågar inte. 
- Ambitiös; frågar jag? 
- Ja, det säger alla lärare alltid; utbrister hon. Jag önskar att jag visste vad det 

betyder. 
Jag förklarar hur man är när man är ambitiös och då instämmer hon i den 
beskrivningen av sin personlighet. 
Ajla säger att Leila är positiv, tyst, hon vill vara för sig själv.  
Jasmina: 

- Jag är blyg; säger Jasmina. Inte i Bosnien men här. Jag vet inte varför men det är 
skillnad. Jag är sömnig, uppkäftig mot föräldrarna. Jag är ganska snäll tror jag. Jag 
gillar inte att förlora, jag tycker alltid att jag har rätt, jag tjatar tills den andra ger 
sig så jag får rätt. Jag är envis. 

Irma: 
- Envis, tyst, blyg; säger Irma. Jag vet inte om det är skillnad i Bosnien för jag har 

aldrig varit där. Jag ska åka dit nu i sommar för första gången sedan jag kom hit. 
Jag är snäll lägger hon till. 

 
Alla flickorna utom Ajla beskriver sig själva som blyga, vilket antagligen är ganska 
vanligt bland tonårsflickor i allmänhet och inte någonting typiskt för flickor med 
invandrarbakgrund. Självförtroendet brister trots att de alla är väldigt duktiga, 
trevliga och söta. De har ingen insikt i att de har kunskaper som de svenska 
kamraterna inte har en chans att skaffa sig och att det är en tillgång att exempelvis 
tala två språk flytande. Envis och ambitiös är också ord de använder om sig själva. 
Detta stämmer bra vad gäller skolarbetet.



 

Kan du berätta om din relation till dina föräldrar? 
Leila: 
Leila berättar att hon och hennes föräldrar har samma åsikter om det mesta. 
Min pappa lyder mig, han skulle göra allt jag bad honom om. Jag styr själv. Min 
mamma vet att jag gör vad jag ska. Alla dagar i veckan när jag kommer från skolan 
vilar jag, sen ser jag på �Sunset Beach�. Efter det gör jag mina läxor och om jag har tid 
efter det går jag till väninnor. 

- Det är så mitt liv ser ut; skrattar hon. Jag går inte ofta ut på stan, jag vet inte varför 
men jag tycker inte om det. Mamma ger mig aldrig någon tid när jag ska komma 
hem för hon vet att jag aldrig är ute sent. Hon vet alltid var jag är. Pappa frågar 
aldrig vart jag går, han vet att mamma vet. Hon sköter sådant. Min mamma är min 
bästa vän, jag pratar alltid med henne och hon ger råd. Råden är viktiga, hon måste 
alltid ge råd. Min mamma och min syster pratar jag alltid med. Min syster lyssnar 
alltid. Jag behöver ingen annan, jag behöver inte gå ut och leta efter andra vänner 
för jag har alltid mamma och min syster.  

Hon säger sedan att hon är mest lik sin pappa och det är hon nöjd med. 
Ajla: 
Ajla skrattar lite, där är det inte lika konfliktfritt det förstår jag. Hon berättar att hemma 
hos henne har de alltid olika åsikter men att de ändå alltid kommer överens, det är 
normalt menar hon att man inte tycker lika om allting. De tjafsar om allt säger hon. Inte 
direkt bråkar men tjafsar, och mamma har alltid rätt. Om hon har fel så erkänner hon 
det aldrig utan då slingrar hon sig istället. När Ajla gör likadant frågar undrar hennes 
mamma var hon har lärt sig det. Ajlas föräldrar vet att Ajla tycker om att bli lite galen 
och gå ut och ha roligt, gå på disco och så. Hennes föräldrar säger till när hon ska vara 
hemma och hon tjatar aldrig om att få vara ute längre utan hon resonerar så att den 
stunden är bättre än att inte få gå alls. Hon brukar få vara ute till 23:00 och discot 
brukar stänga 00:00 men det tycker hon är OK. Hon har frågat om hon får gå på ett 
diskotek inne i stan men det får hon inte. Hennes pappa säger att han litar på henne 
men att det är andra han inte litar på. Han vet att det finns ungdomar som röker och 
dricker alkohol och han vill inte att hon ska komma i kontakt med det ännu. Allt har 
sin tid säger han, han vill att hon ska upptäcka en sak i taget. Hennes pappa säger att 
han själv har varit i den åldern och han vet hur det går till och hur killar i den åldern är. 
Jasmina: 

- Bra. Tycker jag i alla fall, jag vet inte vad de tycker. De säger att jag inte berättar 
någonting för dem men det gör jag, i alla fall viktiga saker. Svenska tjejer berättar 
ingenting för sina föräldrar, men jag berättar allt. Kanske inte vem jag är kär i men 
annars allt. Bosniska föräldrar är strängare än svenska, de gillar disciplin. Om 
bosniska föräldrar säger till sina barn att de ska göra någonting så spelar det ingen 
roll om barnen gillar det eller inte. Det är föräldrarna som bestämmer. Ju äldre 
men blir desto mer litar föräldrarna på dig. Man måste visa att man inte gör 
någonting dumt, man måste förtjäna respekten. Mina föräldrar styr lite grann men 
de försöker hålla sig på avstånd; det sista lägger hon till med ett skratt. 

Irma: 



Irma berättar att hemma hos henne är allting bra men hennes föräldrar skäller på henne 
och säger att hon måste göra saker som att städa medan hennes lillasyster som är 10 år 
inte behöver göra någonting. Det är skillnad på att vara storasyster och att vara 
lillasyster. Lillasyster kan gå ut hon behöver inte vara hemma och städa.  
 
Flickorna ger en tvådelad bild av föräldrarna. Dels en bild av bosniska föräldrar i 
allmänhet. De beskrivs som stränga och inte lyhörda för barnens önskemål. Det spelar 
ingen roll vad barnen vill, föräldrarnas ord är lag. Detta är den allmänna bilden av 
bosniska föräldrar som flickorna använder om andra föräldrar men inte sina egna. 
När de pratar om sina egna föräldrar sker det med stor värme och respekt och jag 
tycker att de snarare tonar ner än förstärker det som skulle kunna anses vara strängt 
eller dominant hos föräldrarna. Som exempel kan nämnas att Ajla mycket noga 
berättar varför hennes pappa inte låter henne gå på disco nere i stan. Hon betonar 
också att hennes pappa inte är emot att flickor spelar fotboll men att han är rädd att 
hon ska förstöra sina ben. Hon vill visa att hennes pappa inte sätter henne på en 
piedestal för att hon är flicka utan att gränserna som han har satt är av omtanke om 
henne. Jag tror att flickorna är vana vid att omgivningen tar för givet att de är hårdare 
hållna än vad de egentligen är. På samma sätt generaliseras svenska flickor och deras 
föräldrar. De bosniska flickorna tror att svenska flickor inte har några gränser hemma 
och att alla är respektlösa mot sina föräldrar. Flickorna talar om att respektera 
föräldrarna och att det är viktigt att få föräldrarnas respekt tillbaka. Om man inte får 
föräldrarnas respekt kan man inte få den någon annanstans heller säger Ajla. 

Finns det gränser som dina föräldrar har satt som du överskrider? 
Leila: 

- Leila säger att hennes föräldrar inte har satt några gränser för henne eftersom de 
vet att hon sköter sig och sitt skolarbete. De vet att hon inte är den som springer 
ute och gör dumheter.  

- Skolan, �Sunset Beach�, läxor och städning, det är hela mitt liv. 
- Jag har aldrig sagt nej till mina föräldrar; berättar hon. Om de ber mig att göra 

någonting så säger jag aldrig nej. Om jag inte orkar just då så vilar jag en 
halvtimma och sedan gör jag det de bad mig om men jag säger aldrig nej. Det är 
viktigt att behålla föräldrarnas respekt och förtroende. 

Leila berättar att hennes föräldrar inte tjatar på henne när det gäller skolarbetet heller 
utan låter henne ta ansvar för det själv. När hon kommer hem och har fått ett bra betyg 
på en uppgift blir nästan grannarna mer glada än hennes föräldrar.



 
Jasmina: 
Tiden när jag ska gå och lägga mig. Eller att jag är ute för länge, de tycker att jag ska 
vara hemma 21:00 eller 22:00. I Bosnien får jag vara ute mycket senare, till 24:00. Om 
jag kommer hem för sent får jag skäll och om det är mycket för sent blir det 
utegångsförbud. Mina föräldrar tycker att det är farligare här än i Bosnien, mycket bråk 
och så. Föräldrar i Bosnien är strängare så ungdomarna törs inte göra så mycket 
dumheter. I Bosnien har Jasmina äldre kompisar som föräldrarna litar på så när 
familjen är där är gränserna vidare för Jasmina. 
Irma: 
Irma säger att hon inte överskrider några av de gränser som hennes föräldrar har satt. 
När det gäller skolarbetet bestämmer hon själv kursval och liknande men föräldrarna 
kommer med åsikter. 

- Mina föräldrar tjatar inte, de tycker att jag ska förbättra min engelska istället för att 
läsa spanska i höst men det är jag som bestämmer själv. 

- Jag är inte nöjd själv; säger Irma, inte om jag inte har alla rätt. Då finns det 
någonting jag inte kan. Mina föräldrar har inte höga krav på mig men jag har det. 

Ajla: 
Ajla kan inte komma på några gränser som hon överskrider. Ett tag tränade hon fotboll 
mot sin pappas vilja men det har hon slutat med. Hennes pappa tycker inte illa om att 
tjejer spelar fotboll och Ajla får gärna göra det som hobby men han vill inte att hon ska 
träna mycket och förstöra sina ben. 
 
Detta var en svår fråga. Flickorna överskrider inte sina föräldrars gränser medvetet 
och öppet. Ett par av flickorna kom att tänka på kläder. Leilas mamma vill inte att 
Leila ska ha kläder som visar magen i skolan. Själv säger hon att hon inte vill det så 
det är inget problem. Ajla håller med om att hennes föräldrar tycker att man ska vara 
anständigt klädd i skolan, vilket hon håller med om. Irma berättar att hon köper sina 
kläder själv. Det går till så att hon tittar ut och hennes mamma och hon går och 
handlar om mamman tycker att kläderna är bra och snygga. Flickornas smak 
överensstämmer med vad föräldrarna tycker, än så länge, men frågan har tydligen 
varit uppe för diskussion. Jasmina säger också att hon bestämmer själv vad hon ska 
köpa för kläder.  
Tid är också en gräns som flickorna nämner Jasmina vill vara ute och uppe längre på 
kvällarna och bryter ibland mot föräldrarnas regler, likaså Ajla. Irma har strängare 
föräldrar än de andra när det gäller att gå på disco. Leila får gå på disco men vill inte 
säger hon. 
När det gäller skolarbetet kan föräldrarna ha åsikter men det är flickorna som själva 
bestämmer.



 

Skolarbetet 
Jasmina: 

- Jag är nöjd med Godkänt, men jag är mera nöjd med Väl Godkänt. Mina föräldrar 
säger att man ska göra sitt bästa. 

Irma: 
- Jag är inte nöjd själv med mitt skolarbete; säger Irma. Inte om jag inte har alla rätt. 

Då finns det någonting jag inte kan. Mina föräldrar har inte höga krav på mig men 
jag hr det. 

Leila: 
- Mina föräldrar tjatar aldrig på mig att jag måste lyckas, det tycker jag är tråkigt; 

säger Leila. Jag vill att de ska peppa mig lite grann. De säger bara att jag läser för 
min egen skull. När jag kommer hem och har fått VG eller MVG säger de bara; 

- Jaja, det gör du för din egen skull. 
- Mina grannar blir gladare än mina föräldrar när det är någonting som har gått bra i 

skolan.  
Leila säger att hon har frågat sina föräldrar om de inte skulle bli arga om hon kom hem 
med betyget Icke Godkänt men det skulle de inte svarar de. Inte ens lite besvikna. De 
tjatar inte på henne om skolarbetet för de vet att hon alltid gör sitt bästa. Hon säger vid 
ett annat tillfälle att det verkligen är hennes föräldrars önskan att hon ska lyckas. 
Ajla: 
Ajla berättar att det är hennes pappas högsta önskan att hon och hennes syster ska 
utbilda sig och få bra jobb. Hennes syster har valt att inte utbilda sig och jag frågar 
Ajla om hon känner det som ett ansvar att uppfylla sina föräldrars önskan. Ajla säger 
att det inte känns så utan att hon kommer att läsa på universitetet för sin egen skull.  

- Ett tag kändes det som ett krav från föräldrarnas sida men nu har vi pratat om 
saken och föräldrarna berättade att de tycker att de redan har lyckats i och med att 
de har fått mig och min syster och nu vill de att jag ska lyckas för min egen skull.  

Vid ett annat tillfälle säger hon att föräldrarna tjatar på att hon ska läsa mer. Du måste, 
du kan bättre säger de. 

- Men när jag kom hem med Vg sade pappa bara; Jaja, jag är trött. 
Ajla uppmanar Leila att komma hem till henne så att hennes föräldrar kan tjata lite på 
henne också. 
 
Flickorna har pratat om skolarbetet vid flera tillfällen och dessa uttalanden är 
sammandrag av vad de har sagt. Jag har velat visa att skolan är viktig för dessa 
flickor och att det är någonting de tänker mycket på och pratar mycket om. De berättar 
att föräldrarnas önskan är att de ska lyckas bra i skolan men att deras egna krav på att 
lyckas är ännu högre ställda. Familjerna har talat om flickornas framtid och det är 
tydligt att föräldrarna är engagerade i flickornas skolgång. Irma och Leila är inte 
nöjda förrän de har alla rätt på proven, det är stora krav att ställa på sig själv. 
Jasmina är nöjd med Godkänt säger hon. Det händer nog inte så ofta att hon inte har 
Väl Godkänt, hon och Irma ligger absolut i topp i sin klass. Ajla och Leila har båda 



uppgivit att deras familjer har kommit till Sverige för att få ett bättre liv och det är 
familjernas uttalade önskan att flickorna ska få ett bra liv här i Sverige. 



Sammanfattning och diskussion 
De fyra flickorna har tänkt på sin framtid och kunde direkt när de fick frågan berätta 
ungefär hur de tror att livet kommer att se ut om 10 år. Alla fyra har tänkt att utbilda 
sig på högskolenivå här i Sverige för att kunna få ett bra jobb i framtiden. Att flickorna 
ska lyckas bra i framtiden är någonting som har diskuterats i flickornas familjer och det 
är föräldrarnas uppriktiga önskan att se sina döttrar lyckas med skolarbetet för att de 
ska kunna få ett bra jobb och ett bra liv. På frågan om varför familjen kommit till 
Sverige svarade två av flickorna : �För att få ett bättre liv�. Många invandrare har 
kommit till Sverige för att skapa ett bättre liv för sig och sina barn och det är 
naturligtvis föräldrarnas förhoppning  att barnen ska lyckas lika bra eller helst bättre än 
vad de själva har gjort i det nya landet. Detta stämmer bra med vad Aleksandra Ålund 
skriver om invandrarfamiljer från Jugoslavien och det stämmer också med Eva 
Olkiewicz avhandling �Invandrarfamiljer i förändring� som visar att invandrarbarn inte 
klarar sig sämre än svenska barn i skolan utan vissa grupper exempelvis barn från ex-
Jugoslavien klarar sig tvärtom bättre än svenska barn med samma sociala situation. 
Studiemotivationen är hög hos de intervjuade flickorna och de visar också på fina 
resultat i skolan. Överhuvudtaget visar de bosniska flickorna på ett gott 
självförtroende. De beskriver sig själva som envisa, ambitiösa och snälla. De berör 
överhuvudtaget inte utseende och ytligheter utan går direkt på egenskaper de anser sig 
ha. Tre av flickorna beskriver sig som blyga men det är inte alls specifikt för dessa 
flickor utan tillhör åldern. Blyga i det här fallet är absolut inte det samma som osäkra 
för dessa tjejer har stor säkerhet i sig själva. Jag upplever dem som mer mogna i sina 
resonemang och mer ansvarsfulla än vad svenska flickor i samma ålder är. Det oroar 
mig dock att ett par av dem lägger väldigt stor press på sig själva när det gäller att 
lyckas i skolan. 
Alla flickorna är inställda på att gifta sig och skaffa barn men inte förrän de är klara 
med utbildningen och helst ska de jobba ett par år och spara pengar innan barnen 
kommer. Två av flickorna vill ha män från Bosnien medan två av dem säger att det inte 
spelar någon roll. Alla flickorna är dock av den uppfattningen att svenska killar inte är 
lika pålitliga som bosniska pojkar. Bosniska pojkar tar första steget och uppvaktar 
medan svenska killar går som katten kring het gröt och gärna utger sig för att vara 
kompisar medan det i själva verket är någonting annat de vill. De hävdar också att 
bosniska killar är snällare och att det går att ha ett mer jämlikt förhållande med dem. 
Det går att diskutera sig fram till jämlikhet. Synen på svenska pojkar stämmer också 
med vad Aleksandra Ålund skriver i �Lilla Juga�. De bosniska flickorna upplever att 
svenska pojkar är annorlunda än bosniska pojkar och att svenska flickor tänker och 
agerar annorlunda än vad de själva gör. De beskriver de svenska flickorna som mer 
lättillgängliga än vad bosniska flickor är. Pojkarna kan göra vad de vill med dem är 
vad de säger mellan raderna. De svenska flickorna framställs också som mer ytliga än 
de själva. De tänker bara på kläder och discotek. Fördomarna mellan svenska flickor 
och invandrarflickor är troligtvis ömsesidiga, någonting som de bosniska flickorna är 
ganska medvetna om. Flickorna använder svenska flickor att jämföra sig med och inte 
som man skulle kunna tro bosniska pojkar. Ofta när de vill förklara någonting 
använder de svenska tjejer som en spegel för att belysa fenomenet. De svenska tjejerna 
fungerar på det sättet som förebilder för de intervjuade flickorna. Man jämför sig med 
svenska flickor men frågan är om man vill efterlikna de svenska flickorna eller inte. 
Aila berättade vid ett tillfälle att de svenska flickorna ofta anklagar dem för att härma 



deras klädstil när de har köpt någonting nytt. Om det stämmer eller om det är vad 
flickorna tror ska jag låta vara osagt. Kanske väntar sig flickorna den reaktionen av de 
svenskorna. 
När det gäller litteraturen har jag inte hittat någonting som handlar specifikt om 
invandrarflickors förebilder. Intervjuerna visar att just dessa flickor har sina bilder av 
hur framtiden kan se ut från något äldre släktingar. I två fall är det yngre kvinnor som 
har utbildning, bra jobb och familj, antagligen också en viss status. Både litteraturen 
och intervjuerna talar om kvinnans roll som den som håller samman familjen. De äldre 
kvinnorna åtnjuter stor respekt i familjen. De intervjuade flickorna talar mycket 
respektfullt om sina mammor. De visar också stort ogillande när de berättar om 
svenska kompisar som talar nedsättande till sina föräldrar. �Det är inte rättvist, din 
mamma har fött dig�; sade Aila vid ett tillfälle. Flickorna säger att de pratar mycket 
med sina mammor och att de berättar nästan allting. Återigen används de svenska 
flickorna som en spegel. Enligt de bosniska flickorna berättar de svenska flickorna 
ingenting för sina mammor, de behandlar dem respektlöst och kallar dem till och med 
för kärring och hora. Någonting som de intervjuade flickorna aldrig skulle drömma om 
att göra. Aleksandra Ålund skriver om att den svenska flickans situation kan bli ganska 
utsatt i en skola där en stor del av eleverna är invandrare. Hon är med och umgås i 
gäng med svenskar och invandrare men privat anses hon av invandrarna som en dålig 
flicka. Aleksandra Ålund har dock inte kunnat påvisa att de svenska flickorna känner 
sig ensamma eller utsatta.23 
När det gäller kontakten med föräldrarna så upplever flickorna att den är god och de 
talar kärleksfullt om sina föräldrar och är måna om att förklara för mig varför 
föräldrarna har satt de gränser de har satt. De poängterar att det är för att de är rädda 
om sina döttrar. Däremot när de talar om föräldrar i allmänhet hävdar de att bosniska 
föräldrar är strängare än svenska. Här generaliseras både de bosniska föräldrarna och 
de svenska föräldrarna till stereotypier. Att synen på föräldrarna är dikotomiserad 
stämmer bra med Magnus Bergs artikel om turkiska flickors förhållande till sina 
föräldrar.24Magnus Berg skriver att de turkiska flickorna beskriver sina egna föräldrar 
som tillåtande och kärleksfulla medan andras föräldrar, kallade omgivningen, beskrivs 
som dömande och straffande. Omgivningen är det samma som den lokala sociala 
kontrollen. 
Flickorna berättar att de har vidare gränser när de är och hälsar på i Bosnien. Deras 
föräldrar tillåter att de är ute längre på kvällarna och flickorna känner sig friare där. De 
tror att de hålls lite hårdare här än vad som hade varit fallet om de hade bott kvar i 
Bosnien. En av flickorna säger att hon känner sig bosnisk i Bosnien och mer svensk i 
Sverige, en annan flicka säger att hon känner sig mer svensk i Bosnien än vad hon gör i 
Sverige. Flickorna balanserar mellan bosniskt och svenskt och jag upplever inte att det 
finns någon stor konflikt däremellan. Jag tror inte att någon av dessa flickor anstränger 
sig för att vara svenska utan de är sig själva nog. I litteraturen finns två olika vinklingar 
på invandrarflickors situation i Sverige. Dels att flickorna upplever en stor kluvenhet 
som gör att de inte känner sig riktigt hemma någonstans, och dels att flickorna klarar 
mycket bra att balansera mellan två olika kulturer. Exempelvis Aleksandra Ålund anser 
att mångkulturalitet är en så naturlig del i ungdomars vardag att det inte upplevs som 
ett problem.25De undersökningar som gjorts om invandrarungdomars etniska identitet 
                                                           
23 Aleksandra Ålund; Etniska ungdomar och den sociala krisen, i Eva- Stina Hultinger och Christer Wallentin (red); Den mångkulturella 
skolan. 1996. 
24 Eva-Stina Hultinger & Christer Wallentin (red): Den mångkulturella skolan, 1996. Sid. 159. Magnus Berg. 
25 Aleksandra Ålund: Multikultiungdom, 1997. Studentlitteratur. 



har huvudsakligen gjorts i invandrartäta områden i Stockholm där en majoritet av 
eleverna i skolan har annat ursprung än svenskt och där det finns ungdomar med 
många olika nationaliteter. Jag tycker inte att dessa undersökningar har känts relevanta 
för mitt arbete. I de intervjuade flickornas skola finns visserligen många nationaliteter 
representerade men inte i några större grupper. De största invandrargrupperna är 
bosniska och syrianska ungdomar. Jag tror att situationen för de olika grupperna skiljer 
sig åt och att jag skulle ha fått andra resultat av mina intervjuer om jag hade valt att 
intervjua syrianska flickor eller haft blandade grupper. Jag gör absolut inga anspråk på 
att ge en generell bild av invandrarflickor utan vad jag har visat är exempel på hur 
flickor med invandrarbakgrund ser på framtiden och vilka förebilder de har. Jag tycker 
att det hade varit intressant att göra en större studie där flera flickor intervjuades och 
där flera nationaliter fanns representerade. För att en studie skulle kunna göra anspråk 
på allmängiltighet skulle dock krävas mycket mer tid och en större kunskap om 
området än mina. Jag hoppas dock att invandrarflickorna får mer av forskarnas intresse 
framöver och jag kommer att följa deras arbete efter bästa förmåga. 
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Intervjumall 

1.  Enkät med ren fakta om namn, ålder och familjens ursprung. 
2.  Hur kommer ditt liv att se ut om 10 år? 
3.  Känner du någon som har det så? 
4.  Var har du fått dina bilder ifrån? 
5.  Kan du beskriva dig själv 
6.  Umgås du mest med svenska eller bosniska vänner? 
7.  Beskriv relationen till dina föräldrar. 
8.  Finns det gränser som dina föräldrar har satt som du överskrider? 
9.  Vad tror du om retraditionalisering? 
10. Man talar om att det är lättare för andra generationen invandrare att uppfostra 

barn i Sverige, vad tror du om det? 
11. Vad är tradition för Er? 
12. Vilken betydelse har religionen för Er? 

 



Intervjuer: 
 
1: Intervjutillfälle 1- Irma och Jasmina  
Jag träffade Jasmina och Irma i biblioteket på deras skola och vi pratar under deras 
håltimma. Jag har tidigare gjort praktik i deras klass och jag vet att detta är två mycket 
duktiga och ambitiösa bosniska flickor. Jag upplever dem som mer mogna och mer 
realistiska än sina jämnåriga svenska klasskamrater. När vi pratar om framtiden har de 
realistiska mål och svävar inte ut i fantasivärlden. De går i samma klass, år 7, och är 
kompisar med varandra. Jasmina är från södra delen av Bosnien och Irma från den 
norra delen. Båda är muslimer. Irma har varit i Sverige i 7,5 år och Jasmina har varit 
här i 5 år. Skolan de går i har 25% elever med invandrarbakgrund. Vi börjar med att 
prata om arbetet jag ska göra och flickorna fyller i sina personuppgifter i en enkät som 
jag har gjort. Det handlar om rena faktauppgifter som namn och adress, nationalitet 
och hur länge de varit i landet. 
 
Hur ser livet ut om 10 år? 
Jasmina säger att hon har gått ut skolan och just nu vill hon bli advokat så det hoppas 
hon att hon har utbildat sig till. Hon vill utbilda sig här i Sverige. Hon säger att hon 
kommer att bo i Bosnien och jobba som advokat i Mostar, den staden hon kommer 
ifrån. Staden är delad i två delar, en serbisk ortodox och en muslimsk. Tidigare bodde 
Jasmina på den kristna sidan men familjen blev utslängda därifrån så hon kommer att 
bo på den muslimska sidan. Hon vill inte flytta tillbaka till Bosnien i nuläget för att den 
bosniska skolan är mycket hårdare än den svenska och hon säger att hon skulle ligga 
långt efter. Hon menar att det som hon gör i skolan idag gjorde man i årskurs 5 i 
Bosnien, så det skulle vara svårt att flytta nu. 

- Jag skulle inte passa in där; säger hon. 
När jag frågar om hon passar in i den svenska skolan svarar hon klart ja utan att tveka. 
Familjen håller på att bygga ett hus i Bosnien, de har köpt ett gammalt hus i Mostar, på 
den muslimska sidan, som de håller på att bygga om. Det verkar dock som om familjen 
ska vänta med att flytta dit. De ska i alla fall tillbringa sommaren i Bosnien. Jasmina 
vill ha en bosnisk man, svenska killar kan man inte lita på säger hon. Man kan ha 
svenska pojkvänner men inte gifta sig med en svensk, det vill hon inte. Barn vill hon 
ha men hon tycker att det är viktigt att jobba först och spara pengar, att komma in i 
vuxenlivet först. Att spara pengar är viktigt för att barn kostar pengar och man måste 
köpa saker som de behöver.  
 
Irma är inte lika klar över sin framtidsbild som Jasmina men hon vet att om 10 år har 
hon utbildat sig vid universitetet och har ett bra jobb. Hon hyser inte minsta tvekan om 
den saken. Hon kommer att bo i en lägenhet och spara pengar till ett hus. Om hon bor i 
Sverige eller i Bosnien vet hon inte. Hon vet inte heller vad hon kommer att jobba 
med. Irma vill inte flytta tillbaka till Bosnien nu, hon har ingenting att flytta tillbaka 
till. Man och barn vill hon också ha, en bosnisk man eller en svensk, det spelar ingen 
roll bara han är bra. 



 
Vet du någon som har det så? 
Jasmina berättar att hon har en kusin som bor i Bosnien och arbetar på bosnisk TV med 
nyheter. Hon har nyss fått barn och är 27 eller 28 år. Jasmina skulle kunna tänka sig att 
ha det som hon.  
Irma säger att hon inte vet någon som har det så som hon skulle vilja ha det. Hon vet 
inte var hon har fått sina bilder av framtiden från. 
 
Umgås du mest med svenska eller bosniska vänner? 
Jasmina och Irma säger att de umgås mest med bosniska flickor. Svenska tjejer tänker inte 
likadant som vi säger Jasmina. De gör andra saker än vi säger Irma, går på disko och så. Jag 
går på disko säger Jasmina, Irma får inte för hennes föräldrar är strängare än mina. Vi enas om 
att inte alla svenska flickor heller går på disko, en del för att de inte får och en del vill inte.  



 
2: Intervjutillfälle 1- Ajla och Leila 
Leila och Ayla träffar jag en solig fredagseftermiddag i maj på skolan som de går på. De går 
båda år 8. Leila är 16 år och Ajla är 15. Båda flickorna kommer från Bosnien, från NoviPasar. 
De kände inte varandra innan de kom till Sverige men de har senare upptäckt att de bodde 
väldigt nära varandra även i Bosnien. Till skillnad från Jasmina och Irma säger de Jugoslavien 
och inte Bosnien. Både Leila och Ajla har bott i Sverige i ungefär 8 år. De uppger båda att de 
kom till Sverige för att få ett bättre liv. 
Leila är en mycket ambitiös och duktig flicka men hon behärskar inte det svenska språket till 
fullo. Hon får arbeta hårt för att nå upp till den nivån hennes skolarbete ligger på. 
Ajla är pratsam och märks direkt i ett klassrum. Hon ger sig gärna in i djupare resonemang 
med alla som vill.  
Möjligen bidrog solen och det faktum att det var fredag till att en lättsinnig stämning infann 
sig och jag fick anstränga mig för att lämna ämnet killar och kärlek, vilket i och för sig också 
var intressant. 
 
Hur ser ditt liv ut om 10 år? 
Leila skrattar när jag ställer frågan och säger snabbt: 

- Fru och barn!  
Sen blir hon allvarlig och säger att jo, så blir det nog. Hon är nog gift och har två barn. 
Hon bor i Sverige med en man från Bosnien. Bosniska män är snällare än svenska. 
Hon vill utbilda sig till doktor, barnläkare, innan hon gifter sig. Hennes man får jobba 
med vad han vill men om hon får bestämma får han gärna vara bilmekaniker. Hennes 
föräldrar går båda i skolan här i Sverige men i Bosnien sydde hennes mamma kläder i 
15 år och pappan åkte ofta utomlands och jobbade. Han skickade hem pengar för 
familjen hade det inte så gott ställt. 
Ajla ser drömsk ut och säger att hon ska ha ett välbetalt jobb, flygvärdinna eller 
journalist. �Och så ska jag ha en liten kille vid min sida som stöttar mig varje dag, en 
snäll och ärlig kille. Ful eller snygg, rik eller fattig, spelar ingen roll.� Nationaliteten 
spelar inte heller någon roll.  
Nationaliteten spelar inte heller någon roll men Ajla berättar att hennes mamma har 
sagt att det blir farligt om hon väljer en svensk kille. Jag frågar varför och Ajla säger 
att det beror på religionen. Ajla och hennes familj är muslimer. Jag frågar Ajla om det 
stämmer det som Aleksandra Ålund har skrivit i �Lilla Juga� att färäldrarna är rädda 
för att deras barn ska skaffa svenska pojkvänner och flickvänner och på så sätt förlora 
kulturen från hemlandet. Det är inte så säger hon kultur är en sak, det är den man är, 
vad man har för bakgrund och för religion. Kärlek är någonting helt annat säger hon 
dramatiskt. Man blandar inte ihop kärlek och kultur.  
Ajla fortsätter att berätta om sin framtid. Hon ska bygga sitt eget hus och så ska hon ha 
ett sommarhus i Amerika. När hon får gott om pengar ska hon köpa en Harley- 
Davidson till sin storasyster, det har hon redan lovat, och ett hus till sin mamma. Jag 
påpekar att hon nog får välja ett annat yrke än flygvärdinna, 

- Det ordnar sig ,säger hon trovisst. 
 
Varken Ajla eller Leila kan tänka sig att bo i Bosnien och deras föräldrar vill inte 
heller flytta tillbaka. Precis som Irma och Jasmina berättar de om att skolan är mycket 



hårdare där. De säger också att det är få som kan utbilda sig där, de flesta börjar jobba 
direkt. 

- Det är roligare att komma tillbaka på semester för då tycker alla att man är 
intressant; säger Leila med ett skratt. 

Båda flickorna blir väldigt uppvaktade där men inte i Sverige. Här är killarna inte 
intresserade för de vet att de inte får göra som de vill med oss. I Jugoslavien tar 
killarna första steget, det gör inte svenska killar säger de.  
 
Vet du någon som har det så? 
Ajla: 

- Ja syrrans pappa, han bor i Tyskland och han är stenrik.  
Jag frågar om han är en förebild för henne. Hon svarar att det är han inte, det är hennes 
pappa som är hennes stora förebild. Hon berättar om sin pappa, att han alltid har 
kämpat i hela sitt liv och att han inte fick utbilda sig för sin pappa utan var tvungen att 
börja jobba direkt efter skolan. Han spelade fotboll också, i landslaget. Han har alltid 
kämpat och nu vill han att Ajla och hennes syster ska få allt det han inte fick. Att de 
ska få ett bra liv. Det är hennes pappas högsta önskan att Ajla och hennes syster ska 
utbilda sig och få bra jobb. Hennes syster har valt att inte läsa vidare och jag frågar 
Ajla om hon känner det som ett ansvar att uppfylla sina föräldrars önskan men hon 
säger att det inte känns så utan att hon kommer att läsa på universitetet för sin egen 
skull. Hon säger att det också är hennes mammas önskan. Ett tag kändes det som ett 
krav från föräldrarnas sida men nu har de pratat om saken och föräldrarna berättade att 
de tycker att de redan har lyckats i och med att de har henne och att nu vill de att hon 
ska lyckas för sin egen skull. Ajla berättar vidare om sin pappa, att hela hans liv 
ändrades när han träffade Ajlas mamma. Hans enda intresse blev att göra sitt bästa för 
sina barn, att se till att de går ur skolan och får ett bättre liv än vad han har. Ajlas båda 
föräldrar jobbar på en fabrik i Linköping, de har nyss fått jobb på samma ställe. 
Det absolut sista pappa vill är att leva på socialbidrag; säger Ajla och skrattar. 
 
 Leila: 
Leila har en avlägsen släkting i Jugoslavien som har det ungefär så som hon har tänkt 
sig sin framtid. Hon är läkare för gymnaster och hon har en man och tre barn. 
 
Leila är det så för dig också att det är dina föräldrars önskan att du ska lyckas? 

- -Ja verkligen; säger hon med eftertryck och sedan skrattar hon.  
 
När Ni är i Bosnien, är Ni svenska eller bosniska då? 

- Jag är nog lite svensk faktiskt; säger Ajla och lägger huvudet på sned. 
Hon ser lite vemodig ut. Ajla berättar att hon inte pratar sitt språk perfekt och det 
tycker hon är synd. Hon vill inte glömma bort sig själv och sina rötter. Det kan vara 
svårt att hänga med i allting i Bosnien. Hon är mer svensk där än vad hon är här säger 
hon. Jag frågar om hon känner sig svensk eller bosnisk här i Sverige. 

- Jag är jag ; säger hon. 
Nu vill hon inte tala i termer som nationalitet längre. Ajla är bara Ajla. 



Leila berättar om hur hon träffade släktingar hon inte visste att hon hade när hon var i 
Bosnien senast. Hon berättar om ett tillfälle när hon dansade med en kille. När de hade 
dansat färdigt gick han till sin pappa och talade om att han gillade Leila och gärna ville 
träffa henne. Han fick en örfil till svar. Det visade sig att han och Leila är kusiner men 
de hade inte träffats tidigare och visste inte om det själva. 
 
Leila: 
Leila har en avlägsen släkting i Jugoslavien som har det ungefär så som hon har tänkt 
sig sin framtid. Hon är läkare för gymnaster och hon har en man och tre barn. 
 
Leila är det så för dig också att det är dina föräldrars önskan att du ska lyckas? 

- Ja verkligen; säger hon med eftertryck och sedan skrattar hon.  
 
Brukar Ni träffa svenska kompisar? 
Leila: 

- Jag har aldrig haft en svensk för mig själv. 
Hon menar att hon aldrig har varit ensam med en svensk, varken en svensk kille eller 
tjej. I skolan har hon både svenska och utländska kompisar men på fritiden träffar hon 
mest Ajla när hon överhuvudtaget träffar någon. Mest är hon hemma och går inte så 
ofta ut på kvällarna. 

- Ut, nej aldrig; utbrister hon nästan förskräckt när hon inser att ut kan betyda disco. 
Ajla går på disco, hon älskar att dansa. Hon försöker få med sig Leila men hon säger 
bara; 

- Vad ska jag på disco att göra? 
Leila menar att det är aldrig någon kille som pratar med henne i skolan, det skulle inte 
vara någon som bjöd upp henne. Svenska tjejer bjuder upp själva för killarna törs inte. 
Hon tycker att hon har för lite tid för att umgås. Hon tycker om att vara för sig själv. I 
veckorna läser hon läxor, städar lite, äter och går sedan och lägger sig. 
Ajla betonar att hon umgås med alla. Bosnier, svenskar, alla. Hon menar att det är 
viktigt att umgås med alla för att kunna förstå varandra. Genom att vara med alla lär 
man sig att respektera alla människor. Hon säger att hon blir galen om någon säger att 
de inte gillar negrer. Hur kan man säga så? Vad är man rädd för då? Hon säger att hon 
ser rasism varje dag. 

- De svenska tjejerna kommer med fina kläder och skor. Om vi gör det säger de att 
vi härmar dem. Jag vet vad de tänker, jag har blivit mobbad i två år. 

Det är skillnad på hur svenska ungdomar och utländska ungdomar blir behandlade 
säger hon. Leila säger att hon inte märker av rasismen; 

- Kanske för att jag inte pratar med någon säger hon och skrattar igen. Hon har 
aldrig blivit mobbad. 

- �Jag vill inte vara som dom�. 
 
Kan du beskriva dig själv? 
Ajla har redan varit inne på detta förut. Hon beskriver sig själv som en livlig, glad och 
positiv person. Hon säger att hon skrattar alla dagar även de allra tråkigaste. Jag 



skrattar alltid, säger hon. Hon får ofta höra att hon är väldigt glad och positiv och hon 
är övertygad om att bilden hon har av sig själv stämmer med hur andra ser på henne. 
Folk får respektera henne som hon är. 

- -Jag kan inte ändra mig. 
 
Jag frågar Leila hur hon skulle beskriva sig själv, hon har redan nämnt blyg flera 
gånger.  

- -Jag vill hjälpa andra; svarar hon. Och jag vill lära känna nya personer. 
Ajla kan inte hålla tyst utan inflikar; 

- Hon vill så mycket men hon vågar inte. 
- Ambitiös?; frågar jag. 
- Ja det säger alla lärare alltid; utbrister hon. Jag önskar att jag visste vad det 

betyder. 
Jag förklarar hur man är när man är ambitiös och då instämmer hon i att hon är 
ambitiös. 
Ajla säger att Leila är positiv, tyst, hon vill vara för sig själv. Hon vill gråta själv. 
 



3: Intervjutillfälle 2 - Ajla och Leila 
Vi träffas på skolan igen och sitter på samma ställe som förra gången, solen skiner även den 
här gången. Jag börjar med att fråga om de har tänkt någonting på det vi pratade om sist men 
ingenting särskilt kommer upp. 
 
Kan du berätta om din relation till föräldrarna? 
Leila berättar att hon och hennes föräldrar har samma åsikter om det mesta. 

-  Min pappa lyder mig, han skulle göra allt jag bad honom om. Jag styr själv. Min 
mamma vet att jag gör vad jag ska. Alla dagar i veckan när jag kommer från 
skolan vilar jag, sen ser jag på �Sunset Beach�. Efter det gör jag mina läxor och 
om jag har tid efter det går jag till väninnor. Det är så mitt liv ser ut skrattar hon. 
Jag går inte ofta ut på stan, jag vet inte varför men jag tycker inte om det. Mamma 
ger mig aldrig någon tid när jag ska komma hem för hon vet att jag aldrig är ute 
sent. Hon vet alltid var jag är. Pappa frågar aldrig vart jag går, han vet att mamma 
vet. Hon sköter sådant. Min mamma är min bästa vän, jag pratar alltid med henne 
och hon ger råd. Råden är viktiga, hon måste alltid ge råd. Min mamma och min 
syster pratar jag alltid med. Min syster lyssnar alltid. Jag behöver ingen annan, jag 
behöver inte gå ut och leta efter andra vänner för jag har alltid mamma och min 
syster. 

Hon säger sedan att hon är mest lik sin pappa och det är hon nöjd med. 
Ajla skrattar lite, där är det inte lika konfliktfritt det förstår jag. Hon berättar att hemma 
hos henne har de alltid olika åsikter men att de ändå alltid kommer överens, det är 
normalt menar hon att man inte tycker lika om allting. De tjafsar om allt säger hon. Inte 
direkt bråkar men tjafsar, och mamma har alltid rätt. Om hon har fel så erkänner hon 
det aldrig utan då slingrar hon sig istället. När Ajla gör likadant frågar undrar hennes 
mamma var hon har lärt sig det. Ajlas föräldrar vet att Ajla tycker om att bli lite galen 
och gå ut och ha roligt, gå på disco och så. Hennes föräldrar säger till när hon ska vara 
hemma och hon tjatar aldrig om att få vara ute längre utan hon resonerar så att den 
stunden är bättre än att inte få gå alls. Hon brukar få vara ute till 23:00 och discot 
brukar stänga 00:00 men det tycker hon är OK. Hon har frågat om hon får gå på ett 
diskotek inne i stan men det får hon inte. Hennes pappa säger att han litar på henne 
men att det är andra han inte litar på. Han vet att det finns ungdomar som röker och 
dricker alkohol och han vill inte att hon ska komma i kontakt med det ännu. Allt har 
sin tid säger han, han vill att hon ska upptäcka en sak i taget. Hennes pappa säger att 
han själv har varit i den åldern och han vet hur det går till och hur killar i den åldern är. 
 
Finns det gränser som dina föräldrar har satt som du överskrider? 
Flickorna tänker efter men de kommer inte på någonting. Leila säger att hennes 
mamma inte vill att hon ska ha kläder som lämnar magen bar men att hon inte heller 
vill ha det så det är inget problem. Ajla instämmer, hennes föräldrar vill också att hon 
är anständigt klädd i skolan. Inte heller Ajla har någonting att invända mot det. 
Leila säger igen att hennes föräldrar inte har satt några gränser för henne eftersom de 
vet att hon inte är den som springer ute och gör dumheter. Skolan, �Sunset Beach�, 
läxor och städning, det är hela mitt liv. 

- -Jag har aldrig sagt nej till mina föräldrar berättar hon. Om de ber mig att göra 
någonting så säger jag aldrig nej. Om jag inte orkar just då så vilar jag en 



halvtimma och sedan gör jag det de bad mig om men jag säger aldrig nej. Det är 
viktigt att behålla föräldrarnas respekt och förtroende. 

- Det är viktigt!; instämmer Aila. Om du inte har dina föräldrars respekt kan du inte 
få det från någon annan heller. 

Leila berättar att de har haft åhörarvecka i skolan och att hon hört en av sina 
klasskamrater vara respektlös mot sin mamma. Jag tycker inte om det säger hon. 
Svenska ungdomar de säger vad som helst till sina föräldrar, man kan inte säga sådana 
saker, föräldrarna blir sårade. Ajla håller med. 

- De skriker och gapar och kallar till och med sin mamma för hora och kärring säger 
de också. Det är inte rättvist. Din mamma har fött dig. Man får bli arg på sina 
föräldrar, man är ju trots allt tonåring och man får ju utbrott inbland. Man är aldrig 
vuxen i sina föräldrars ögon, min pappa säger att jag alltid är hans lilla flicka tills 
han dör. 

- Alltid när jag träffar någon som kände mig som liten säger de att de kommer ihåg 
när jag var liten. En liten lockig flicka; säger Leila. 

- -Jag var alltid glad och sprallig när jag var liten; säger Ajla, jag hade alltid 
någonting på gång. Man kan säga att jag är sonen som pappa alltid har önskat sig. 
Han ville ha 11 söner som skulle spela fotboll. Vi har idrottsintresset gemensamt 
pappa och jag. Ajla räknar upp vilka sporter hon har ägnat sig åt. 

Hon berättar att hennes pappa inte gillar att hon tränar fotboll för mycket för att det 
förstör formen på benen. Under en period spelade hon ändå men nu har hon det bara 
som hobby. 
 
Jag har läst att det tar tre generationer att bli svensk, vad tror Ni? 

- -Såklart; utbrister Ajla. Mina barn lyckas bäst, det spelar ingen roll var de föds. 
Om de föds i Sverige eller i Bosnien, var de än föds så ska de veta var de kommer 
ifrån. De ska veta var de har sina rötter. Man är sig själv var man än föds och var 
man än kommer ifrån. 

- -Ja men ett litet barn�man måste uppfostra dem, de kan inte veta; invänder Leila. 
Både Leila och Ajla tror att det blir lättare för deras barn, att det blir lättare för dem att 
uppfostra barn i Sverige än vad det är för deras föräldrar. 
 
Vad är tradition? 
Ramadan, då fastar vi i en månad och på kvällarna äter vi ett speciellt bröd och så har 
vi bajram. Det är som påsk ungefär, alla går runt till varandra och hälsar på fast första 
dagen är det bara männen som går och hälsar på. På morgonen första dagen går alla 
männen till moskén. Kvinnorna är hemma och lagar mat. Den dagen äter man den 
godaste maten och massor av kakor och annat gott. Baklava, det är en slags kaka som 
man gör av deg som man kan göra själv eller köpa. Sedan har man på nötter och smält 
socker och så ska de vara i ugnen länge, ett dygn eller så. Andra dagen går alla runt, 
även kvinnorna. Flickorna fyller i varandras berättelser. 

- -I mitt hemland bakar ingen bröd; säger Leila. 
- -Det kostar kanske bara 2 och 50 ; säger Ajla. Det är billigare att köpa bröd än att 

köpa mjöl. Här är det tvärtom. I Bosnien har vi ett slags munkar och när man bakar 
dem så köper man degen. 



- Vi har det muslimska nyåret också och Korban Bajram. Då slaktar man ett lamm 
på muslimskt vis. Min pappa slaktar själv på slakteriet för det är bättre att slakta 
själv; säger Leila. 

 
Är detta tradition eller religion? 

- Både religion och tradition. Man ska inte fasta om man tycker att det är jobbigt. 
Man ska fasta för att det känns bra i hjärtat. Abraham sa att man inte ska fasta om 
det känns jobbigt. Man fastar för att Gud ska förlåta våra synder. Den som inte 
orkar ska inte fasta och man ska inte fasta om man har mens, För då är vi smutsiga 
;säger Ajla med en tillgjord röst. 

Jag frågar henne hur det känns att betraktas som oren för någonting som är naturligt 
och som man inte kan rå för och hon svarar att det känns rätt att inte fasta när hon har 
mens för att hon inte känner sig riktigt som vanligt då. Det är ingenting pinsamt tycker 
de att alla förstår varför man bryter fastan under ett par dagar men flickorna berättar 
inte precis för sina pappor varför utan säger kanske att de inte orkar fullfölja fastan för 
att de är trötta. Varken Ajla eller Leila tycker att det är svårt att fasta, har man gjort det 
ett par gånger är det ingenting . 
 
Vad betyder religionen för Er? 

- Religionen är till hjälp säger Leila. Alltid när det är svårt går hon till moskén. Det 
finns en kort bön som man kan be. Imamen har sagt att de kan be den bönen om 
någonting är svårt och Leila tycker att det lättar att be den. Jag brukar be den innan 
jag ska lära mig någonting svårt, exempelvis glosor. 

Ajla berättar om ett tillfälle när hon var oroad över någonting som skulle hända i 
skolan och det pirrade i magen när hon skulle gå och lägga sig. Då bad hon Allah att ta 
bort pirret. Hennes föräldrar skulle bli arga om hon inte somnade, de vill ju så gärna att 
hon ska lyckas bra i skolan. Pirret försvann och hon somnade. Det hjälpte att be. 
 

- -Mina föräldrar tjatar aldrig på mig att jag måste lyckas, det tycker jag är tråkigt 
säger Leila. Jag vill att de ska peppa mig lite grann. När jag kommer hem och har 
fått VG eller MVG säger de bara; Jaha, du läser för din egen skull. 

- -Mina tjatar jämt. Utan bra utbildning får du inget bra arbete, utan arbete får du 
ingen bra framtid. Säger Ajla. 

Leila säger att hon har frågat sina föräldrar om de inte skulle bli arga om hon kom hem 
med Icke Godkänt men det skulle de inte svarade de. Inte ens lite besvikna skulle de 
bli. Leila säger att hennes grannar blir gladare över att hon lyckas få bra resultat i 
skolan än vad hennes föräldrar blir. 

- Kom hem till mig; säger Ajla. Mina föräldrar skulle predika för dig också, de 
brukar predika för mina kompisar också. 

- Pappa tjatar och tjatar om att jag måste plugga. Du måste, du kan bättre säger han. 
Men när jag kom hem med ett Vg sa han bara jaja, jag är trött; berättar Ajla. 

 
Samtalet glider över på städning och Leila berättar att hon inte kan se smuts och 
oordning hemma utan att göra någonting åt det. Familjen vet att hon plockar upp efter 
dem och varje lördag kör hon ut familjen för att få storstäda ifred. 



- Jag är som en liten fru; säger hon. 
- Jag tycker inte om för petiga människor; säger Ajla. Min mamma jobbar på ett 

jobb och sedan åker hon direkt till ett annat jobb och när hon är hemma städar hon 
istället för att vila sig. 

Jag frågar flickorna hur de själva kommer att bli som mammor och Ajla svarar direkt 
att hon kommer att bli en glad och galen mamma. 

- Jag kommer också att vara glad ; säger Leila, men jag vill ha det rent. 
Ajla ska lära sina barn att bli glada och Leila vill säga till sina att inte stressa så som 
hon själv gör. 
Ajla måste gå iväg och träffa sin syster men Leila och jag sitter kvar en liten stund och 
pratar. Jag frågar henne om hon inte blir väldigt trött eftersom hon håller så högt tempo 
hela tiden och lägger så stor press på sig själv. Hon svarar att visst blir hon trött ibland 
men det finns alltid saker som gör henne glad. Exempelvis i skolan. Någonting roligt 
händer alltid, hon kanske ser en snygg kille eller så. Leila säger att hon tycker om 
skolan. Tycker om att gå dit och träffa folk och så. Om vi får en ny lärare då försöker 
jag alltid vara vänlig mot honom eller henne, jag börjar från mig själv och tänker på 
hur jag skulle vilja ha det. Jag vill inte såra någon, jag tror aldrig att jag har sårat 
någon. 

- -Om familjen sitter och pratar om någonting viktigt, om vi ska träffa en advokat 
eller så och jag vet att jag inte ska tolka då går jag in i mitt rum och sätter på musik 
och bara vilar. Jag gillar inte att tolka, oftast är det min syster som gör det för hon 
kan bättre svenska än vad jag kan. Det är svårt att tolka för mamma hon pratar i 
två minuter och så ska jag återge det ordagrant som hon vill. Sedan börjar hon 
prata med händerna ändå. 

Jag frågar om hon tycker att det känns jobbigt att hon kan bättre svenska än sin 
mamma men det är inte så säger hon utan bara att det är svårt med språket. 
 



4: Intervjutillfälle 2 - Irma och Jasmina  
Jag träffar Irmaoch Jasmina på skolan, de har fått gå ifrån en lektion för att träffa mig. 
Vi sätter oss ute och jag börjar med att fråga ifall de har tänkt någonting på vad vi 
pratade om förra gången. Båda svarar att det var så länge sedan vi pratade sist att de 
inte kommer ihåg vad de tänkte efteråt. 
 
Kan du beskriva dig själv? 

- Jag är blyg; säger Jasmina. Inte i Bosnien men här. Jag vet inte varför men det är 
skillnad. Jag är sömnig, uppkäftig mot föräldrarna. Jag är ganska snäll tror jag. Jag 
gillar inte att förlora, jag tycker alltid att jag har rätt, jag tjatar tills den andra ger 
sig så jag får rätt. Jag är envis. 

- Envis, tyst, blyg; säger Irma. Jag vet inte om det är skillnad i Bosnien för jag har 
aldrig varit där. Jag ska åka dit nu i sommar för första gången sedan jag kom hit. 
Jag är snäll lägger hon till. 

-  
Berätta om din relation till dina föräldrar 

- Bra. Tycker jag i alla fall, jag vet inte vad de tycker. De säger att jag inte berättar 
någonting för dem men det gör jag, i alla fall viktiga saker. Svenska tjejer berättar 
ingenting för sina föräldrar, men jag berättar allt. Kanske inte vem jag är kär i men 
annars allt. Bosniska föräldrar är strängare än svenska, de gillar disciplin. Om 
bosniska föräldrar säger till sina barn att de ska göra någonting så spelar det ingen 
roll om barnen gillar det eller inte. Det är föräldrarna som bestämmer. Ju äldre 
men blir desto mer litar föräldrarna på dig. Man måste visa att man inte gör 
någonting dumt, man måste förtjäna respekten. Mina föräldrar styr lite grann men 
de försöker hålla sig på avstånd; det sista lägger hon till med ett skratt. 

 
Finns det gränser som de har satt som du överskrider? 

- Tiden när jag ska gå och lägga mig. Eller att jag är ute för länge, de tycker att jag 
ska vara hemma 21:00 eller 22:00. I Bosnien får jag vara ute mycket senare till 
24:00. Om jag kommer hem för sent får jag skäll och om det är mycket försent 
utegångsförbud. Mina föräldrar tycker att det är farligare här än i Bosnien, mycket 
bråk och så. 

Irma och jag påpekar att det nyss har varit krig i Bosnien men Jasmina menar att 
ungdomar sköter sig bättre i Bosnien än vad de gör här. De dricker inte sprit och beter 
sig illa. Irma ifrågasätter även det påståendet och undrar om Jasmina verkligen vet vad 
hon pratar om. Jasmina försäkrar att hon gör det. Jasmina fortsätter att berätta att hon 
har äldre vänner i Bosnien som hennes föräldrar litar på. De tar hand om henne när de 
är ute på kvällarna. Hon säger också att föräldrarna är strängare i Bosnien så 
ungdomarna törs inte göra dumma saker. 
 
Irma berättar att hemma hos henne är allting bra men hennes föräldrar skäller på henne 
och säger att hon måste göra saker som att städa medan hennes lillasyster som är 10 år 
inte behöver göra någonting. Det är skillnad på att vara storasyster och att vara 
lillasyster. Lillasyster kan gå ut hon behöver inte vara hemma och städa. Hon säger att 
hon inte överskrider några av de gränser som föräldrarna sätter. Jag frågar om de är 
överens om vilka kläder Irma ska ha på ig och hon svarar att hon själv ser ut vilka 



kläder hon vill ha och om mamman tycker att de är bra och snygga så köper hon dem, 
annars inte. Jasmina säger att hon också får ha vilka kläder hon vill.  
 
Skolarbetet då är ni överens om kursval och liknande? 

- Mina föräldrar tjatar inte, de tycker att jag ska förbättra min engelska istället för att 
läsa spanska i höst men det är jag som bestämmer själv; säger Irma. 

- Mina föräldrar säger bara att man ska göra sitt bästa; säger Jasmina. 
- Jag är inte nöjd själv; säger Irma, inte om jag inte har alla rätt. Då finns det 

någonting jag inte kan. Mina föräldrar har inte höga krav på mig men jag har det. 
- Jag är nöjd med godkänt; säger Jasmina, men jag är mer nöjd med väl godkänt. 
-  

Jasmina du sade förut att du är annorlunda i Bosnien, kan du berätta på vilket sätt? 
- Jag är vildare i Bosnien. Inte blyg, jag är ute mera, pratar mera. Jag är lyckligare 

där. Jag känner mig hemma där, jag har min familj där och vänner. Jag har vänner 
här också men inte på samma sätt. Men jag vill inte flytta dit ännu för jag vill inte 
gå i skolan där. I Bosnien blir vi mer uppvaktade, de följer efter en vart man än 
går, en kille satt utanför mitt hus och väntade på mig. De törs inte komma fram 
och prata så de bara följer efter dig vart du än går. 

 
Jag frågar Irma hur hon tror att det ska bli att komma tillbaka till Bosnien och hon 
svarar att det ska bli roligt men att det kanske kan bli jobbigt också. Hon säger att hon 
ska besöka sin morfars grav. 
 
När du är i Bosnien är du svensk eller bosnisk då, Jasmina? 

- Bosnisk. I Sverige är jag svensk och bosnisk, här kan jag inte vara bosnisk. För att 
vara helt bosnisk måste jag prata bosniska hela tiden. Här är jag svensk, går inte ut 
mycket, sitter mest hemma och ser på TV. 

 
- Tror Ni att det blir lättare för Er att uppfostra barn i Sverige än vad det har varit 

för era föräldrar? 
- Ja, jag blir mer och mer svensk för varje dag som går; säger Jasmina. 
- Ja, det känns så; håller Irma med. 
- Man känner inte av det men det märks; säger Jasmina. 

Vad tror Ni att era föräldrar tycker om det? 
- Mina föräldrar blir absolut inte mer och mer svenska, men det enda de har sagt är 

att de inte vill att vi pratar svenska hemma. Pappa förstår inte så bra då och så vill 
de inte att vi ska glömma bort bosniskan. 

- Mina föräldrar har aldrig sagt någonting om det, min syster och jag pratar svenska 
med varandra ibland. Mina föräldrar tycker att det är bra att vi blir tvåspråkiga, de 
vill att vi ska klara båda språken bra. 

 
Vad är tradition? 



Flickorna berättar att de som vi har sina helgdagar men de beskriver ingen speciell utan 
jämför med den svenska julen. Irma säger att hon fastar under ramadan men Jasmina 
brukar fasta en vecka sedan brukar hon inte orka mera.  

- Det går bra att fasta lördag- söndag för på helgerna blir jag inte hungrig men i 
skolan är jag hungrig hela tiden; berättar hon. 

 
Vad är religion? 

- Islam; svarar Irma. 
- Fast vi är inte religiösa; tillägger Jasmina. Vi har inte slöja och så. 
- Det är mer vad man tror; säger Irma. Vi har inte slöja bara gamla tanter, inte ens 

min mormor har slöja. 
Flickorna resonerar lite och enas om att Islam formar livet. De pratar om saker som en 
muslim inte ska göra, exempelvis dricka alkohol, men de vuxna gör det ändå. Man ska 
inte äta fläskkött och det vet de ingen som gör, grisar är äckliga tycker de. 
 
Vad tror om retraditionalisering? 
Flickorna tror att föräldrar håller hårdare i sina döttrar än i sina söner. Men Jasmina 
berättar att hennes föräldrar håller hårdare i hennes yngre bror. Han pratar för mycket i 
skoln och föräldrarna säger till honom att han måste försöka att vara tyst. Hon säger 
också att hennes föräldrar litar på henne, de vet att hon inte gör dåliga saker. 
Samtalet glider in på Bosnien igen och Jasmina berättar att i Mostar är alla vänner 
igen, alla umgås med alla, men staden är uppdelad i en muslimsk och en kristen del. I 
Irmas gamla hemstad Banja Luka finns inga muslimer kvar och det är farligt att 
komma dit som muslim, det finns krypskyttar där fortfarande. När Irma och hennes 
familj ska åka dit i sommar ska de bo på hotell och kanske någon natt hon vänner eller 
släktingar, de har inget hem att komma tillbaka till. 
 
 


