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Förord 
Vi vill ta tillfälle i akt att tacka samtliga informanter som har gjort denna antologi 
möjlig. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Samuelsson på 
TEMA Barn på Linköpings Universitet. Han har varit ett stöd för oss samtliga 
under arbetets gång. 
 

Tack! 
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Möten mellan olika kulturer 

Inledning 
”Midsommaraftonen år 1850 angjorde briggen Charlotta av Karlshamn, skeppsbryggan i New 
York, efter jämnt tio veckors segling från inskeppningsorten. Osäkra, ostadiga och vacklande blev 
invandrarnas första steg på Amerikas jord.”1  
Detta är slutet av Vilhelm Mobergs bok ”Utvandrarna”. Precis som karaktärerna 
Karl-Oskar och Kristina i boken möter våra informanter en ny värld fullt av nya 
upplevelser, kulturer, erfarenheter och sist men inte minst nya omständigheter som 
i sin tur kan leda till kulturkrockar. Det var inte allt för länge sedan människor på 
grund av olika omständigheter tvingades att utvandra från Sverige. Närmare tre 
miljoner skandinaver flyttade till Amerika under slutet av 1800- och början av 1900-
talet och sökte lyckan där.2 Sverige är idag inte ett utflyttningsland, vi har istället 
från andra världskriget och framåt varit ett mottagarland och värd för många 
människor som flytt från krig, förtryck och fattigdom. Vi har blivit det nya Amerika 
för många människor. Sverige har från att ha varit ett etniskt homogent land blivit 
ett heterogent land. Idag är mer än tio procent av den svenska befolkningen född i 
ett annat land än Sverige.3 1975 började man implementera en ny 
invandringspolitik med två målsättningar: bevarandet av etnisk identitet och 
kulturarv samt deltagande i samhällslivet på samma villkor som den inhemska 
befolkningen.4 Detta kan vara mål som man strävar efter men i realiteten är dessa 
målsättningar en utopi då diskriminering och segregation fortfarande existerar. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med antologin är att belysa problematiken och möjligheterna som skapas i 
möten mellan olika kulturer. För att kunna beskriva olika möten har vi valt att ta 
upp möten som en person med ursprung från ett annat land kan hamna i Sverige. 
De problem som åsyftas kan exempelvis vara kulturkrockar där individen slits 
mellan två skilda kulturer. Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell 

                                           
1 Moberg, Vilhelm, ”Utvandrarna”, (Falun, 1998), s.444. 
2 Gustafsson, Harald, ”Nordens historia”, (Lund, 1997), s.194. 
3 Magnusson, Lena ”Den delade staden” (red), (Umeå, 2001), s.12. 
4 Ibid.s.13. 
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invandrare ska kunna hitta likasinnade då språket är bristfälligt. Ett tredje exempel 
kan vara hur olika etniska grupper som t.ex. bosniaker (muslimska bosnier) och 
serbiska elever ska kunna integreras då de och deras föräldrar varit i väpnad 
konflikt.5 De områden vi har begränsat oss till är några av dem som vi anser är 
vardagliga möten i samhället. Dessa anser vi vara viktiga för individens utveckling 
och identitetsskapande samt förmåga att integreras i ett nytt samhälle. Alla dessa 
processer är viktiga då det påverkar ens förutsättningar att komma in i det nya 
samhället. 
 
I detta arbete fokuserar vi på områdena sexuell läggning, invandrarkvinnor i ett 
miljonprojektsområde, utbildning samt kulturarv. Vår förhoppning är att denna 
antologi ska kunna informera om hur viktiga dessa situationer är för individens 
utveckling och formning. Huvudfrågeställningar vi valt individuellt för att kunna 
belysa projektarbetets gemensamma tema är: Hur upplever invandrarkvinnor 
integrationen i en multietnisk stadsdel? Hur är det att vara homosexuell och 
invandrare i Sverige? Hur ser kommunikationen ut i en mångkulturell svensk skola? 
Hur påverkas kulturarvet för individen i ett nytt samhälle?  
 

Metod  
Samtliga gruppmedlemmar har utfört deltagande observationer och ett flertal 
intervjuer. Dessa deltagande observationer och intervjuer har sedan kodats och 
analyserats enligt grundad teori för att utläsa eventuella genomgående drag. Vår 
analysmetod har gått ut på att ”man ska vara som ett oskrivet blad” innan fältet 
beträds. Det finns i början ingen specifik teori utan detta växer successivt fram 
under analysmomentet.6 Jan Hartman menar att: 
 

”Grundad teori är en metod som i detta avseende skiljer sig från de 
traditionella. Det är framför allt en metod för att induktivt genera nya teorier, 
men den ger tydliga instruktioner om hur man kan göra detta på ett 
systematiskt och effektivt sätt. Tanken bakom metoden är att om en teori 
generas på rätt sätt och därmed är ordentligt grundad i data, så kommer man 

                                           
5 www.ne.se, sökord: bosniaker, 050404 
6 Hartman, Jan, ”Grundad teori”, (Lund, 2001), s. 9. 

http://www.ne.se/
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att ha goda skäl att tro att den korrekt beskriver verkligheten – man kan ”lita 
på den”.”7

 
Vi har utfört deltagande observationer på platser som passar gruppens 
frågeställningar. En deltagande observationen innebär att forskaren deltar i den 
vardagliga interaktionen och blir en del i fältet. Genom att delta och på sätt och vis 
”leva livet” som levs på en plats eller i en kultur försöker observatören, forskaren 
se saker och ting ur aktörernas eget perspektiv. Dock finns det olika grader av 
deltagande beroende på vilken roll man har i fältet. Forskaren kan t.ex. försöka att 
integreras med fältet och göra liknande erfarenheter som människorna som 
studeras. Andra sätt kan vara att i större utsträckning anteckna och inte aktivt delta. 
Detta är en lägre grad av deltagande observation eftersom forskaren inte aktivt 
deltar. Forskaren kan pendla mellan att vara aktiv och ha en passiv roll.8  
 
Vi har utfört deltagande observationer i RFSL:s lokal, ett bibliotek, en 
gymnasieskola, en lekplats, ett köpcentrum samt en bosnisk förening. Vid 
intervjutillfällena har vi kunnat ge informanterna en folder som vi arbetat fram som 
ger en kort presentation om antologins syfte och ämne. Vi kommer att ta upp mer 
specifikt hur metoden har använts i våra respektive antologidelar. Vi kommer att ta 
upp saker som är unika för just dessa, t.ex. speciella moment vid intervjuerna vilket 
gjort att skribenterna fått lägga upp sitt arbete på ett annat sätt. 
 

Teori/tidigare studier 
Teorier som kan appliceras och vara till hjälp är bland annat stigmatiseringsteorier, 
identitetsskapande och etnisk tillhörighet.9 Vi är medvetna om att det har bedrivits 
tidigare forskning som rör våra studier, även om vissa av dessa är mycket 
knapphändiga.10 Från tidigare studier har vi inhämtat inspiration och tips, men 

                                           
7 Ibid. 
8 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red), ”Etnologiskt fältarbete”, (Lund, 1999), s.74. 
9 Goffman, Erving, ”Stigma”, (Stockholm, 2003), s. 112. 
10 Hannsbæk, Thomas, ”…som en kamel med tå pucklar: om homosexuella invandrare i Sverige”, (Stockholm, 2002). 
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eftersom vi använder oss av grundad teori är målet att komma fram till nya teorier 
som genereras ur vårt specifika material.11

 

Etik 
När man är ute på fält och bedriver deltagande observationer samt intervjuer måste 
man som forskare alltid vara professionell och ha vissa etiska aspekter i åtanke. 
Därför har vi använt oss av Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
framlagda etiska regler dels för att ge ett skydd åt antologins informanter samt 
legitimera denna antologi som en vetenskaplig text. Det finns fyra huvudkrav på 
forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Enligt informationskravet måste forskaren vara säker på att 
informanterna vet syftet med forskningen och konsekvenserna deltagandet kan 
medföra. Informanterna måste också känna till att deras samarbete är frivilligt samt 
att de kan avsluta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att 
forskaren måste ha informanternas samtycke för att bruka deras information. Om 
personerna i fråga är under 15 år måste forskaren få samtycke av föräldrarna. 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har en tystnadsplikt gentemot 
informanterna när det gäller uppgifter som kan identifiera informanten. Det sista 
kravet som är nyttjandekravet innebär att forskaren inte får använda materialet som 
inhämtats från informanterna i något annat syfte än det som de har kommit 
överens vid första fältkontakten.12 Vi i gruppen har bland annat använt oss av en 
folder där vi har beskrivit forskningssyftet. I foldern har våra kontaktuppgifter 
funnits med ifall informanterna har några frågor om deras medverkan och dylikt.   
 

Begreppsförklaring 
Vi kommer i denna antologi utgå från flera gemensamma begrepp som vi anser 
behöver förklaras. Dessa kan anses vara självklara men bör tas upp för att undvika 
eventuella missförstånd. Det är också viktigt att ha en generell uppfattning av 
begreppen då vi i våra delar använder begreppen i olika sammanhang. 

                                           
11  Guvå Gunilla, Hylander, Ingrid, ”Grundad teori”, (Stockholm, 2003), s. 37. & Bryman, Alan, ”Samhällsvetenskapliga 
metoder”, (Malmö, 2002), s. 375-383. 
12 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf  05.04.04 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf


 5

Kultur 
Kultur är ett mångfaldigt begrepp och har gett upphov till flera olika vetenskaper 
såsom etnologi, antropologi och filosofi.13 Kulturbegreppet får sin specifika 
betydelse i olika användningsområden, därmed kan allt mer eller mindre kopplas till 
kultur. Vår definition och tillämpning av kulturbegreppet är levnadsmönster, 
traditioner och normer som har en direkt eller indirekt påverkan. Den direkta 
påverkan kan ske genom språklig kontakt med omgivningen medan den indirekta 
påverkan grundar sig mer i de inre egenskapar hos individerna som t.ex. värderingar 
och attityder. Thomas Hylland Eriksen säger att vi är uppfostrade att se kultur som 
ett ting. Något som har fysiska gränser och något som har grund i det förflutna. 
Man pratar om flera olika kulturer som svensk, norsk, serbisk etc. Detta menar han 
är tanklöst.14

 
Kulturbegreppet är ett av språkets svåraste ord att förklara. En av de vanligaste 
förekommande tolkningarna av kultur är att det är synonymt med ett gemensamt 
levnadssätt och en unik världsbild som skiljer en specifik grupp från en annan. 
Eriksen menar dock att denna uppfattning är problematisk vid användning då 
uppfattningen föreskriver att man är avskiljd från andra grupper. Det är vidare svårt 
att exempelvis finna något betydelsefullt som avskiljer svenskar från norrmän 
skriver Eriksen.15 Han menar också att det finns sociala skillnader mellan 
norrmännen. Skillnaderna han anger är de mellan exempelvis rika och fattiga vilket 
gör det problematiskt att indela norrmän som en enhetlig grupp med en fast och 
gemensam kultur.16  Trots att kultur är ett substantiv så är begreppet inte ett ting 
utan ett föränderligt, skiftande och mångtydigt begrepp skriver Eriksen.17 Elisabeth 
Gerle delar Eriksens uppfattning och tolkning av kultur, där hon också skriver att 
kultur är föränderligt.18 Kulturbegreppet används enligt Eriksen som ett politiskt 
verktyg där politiska företrädare genom historien strävar att identifiera 
gemensamma kulturella särskiljande drag. Han framhåller ideologiska 

                                           
13 www.ne.se, sökord: kultur, 050404 
14 Hylland Eriksen, Thomas, ”Kulturterrorismen”, (Nora, 1999), s 17. 
15 Ibid. 20. 
16 Ibid.19. 
17 Ibid. 20. 
18 Gerle, Elisabeth, ”Mångkulturalismer och skola?, (Stockholm, 2000), s.18. 

http://www.ne.se/
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konstruktioner som har mer med en strävan att skapa gemenskap än vad det har 
med kultur att göra.19 Han menar dock att kulturella skillnader finns och att dessa 
inte enbart är ideologiska skillnader.20

 

Invandrare 
En invandrare är en person som flyttat till ett annat land än födelselandet under en 
kortare eller längre tid. Invandrarskap har från att ha varit en tillfällig identitet mer 
eller mindre blivit en permanent egenskap hos individen. Detta kan vi se hos andra 
generationens invandrare som i formell mening inte har invandrat men trots det 
anses vara invandrare. En andra generations invandrare är en person som är född i 
det nya landet vars föräldrar invandrat till.21 Vi kan i dagens samhälle se attityder 
som har medfört att många med invandrarbakgrund eller med utländskt utseende 
anses som invandrare. Diskuterar man begreppet är det även viktigt att få klart för 
sig vad svenskheten är, det vill sig invandringproblematikens motpol. Studerar man 
själva ordet svensk som substantiv betyder det en person från Sverige oavsett 
vilken bakgrund och hudfärg individen har.22 Detta kan ses som väldigt paradoxalt 
då attityderna bland människor i samhället och den byråkratiska benämningen är 
vilt skilda från varandra. Enligt den byråkratiska benämningen har alla samma 
rättigheter och skyldigheter som svensk medborgare. Dagens samhällsattityder 
handlar mer om hur man förhåller sig till svenskheten och hur lik man är den 
generella bilden som en svensk. Detta kan vi t.ex. se på att många anser att 
finländare och norrmän är mer svenska än en ickenordisk-individ som bott 20 år i 
Sverige. Historiskt har det alltid funnits invandring vilket man benämner som 
folkvandringar. Dessa folkvandringar har orsakats främst av miljöförändringar 
vilket medfört till människor tvingats förflytta sig. Den invandring som vi i Sverige 
främst ställts inför har varit en arbetskraftsinvandring.23 Detta har dock förändrats 
från 1980-talet och framåt till en mer flyktingbaserad invandring. Vi har i denna 
antologi främst haft informanter som flytt som flytt från krig och förtryck. Denna 

                                           
19 Ibid. 22. 
20 Ibid. 23. 
21 Magnusson, Lena, ”Den delade staden” (red), (Umeå, 2001), s.12. 
22 www.ne.se, sökord: svensk  05.04.18 
23 Svanberg, Ingvar, Tydén, Mattias, ”Tusen år av invandring”, (Stockholm, 1992), s.325ff. 

http://www.ne.se/
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grupp har haft svårast att integrerats i det svenska samhället eftersom konkurrensen 
om arbeten är extremt hård. Denna problematik har medfört att vi idag har en 
invandrarpolitik.24

 
I vår antologi kommer vi att använda oss av begreppet invandare som gäller både 
första och andra generationens invandrare. Det var inget vi hade bestämt i förväg 
utan det var utfallet av våra informanter och deras kategoriseringar som resulterade 
i att vi använde oss denna generalisering. 
 

Segregation och Integration 

Segregation upprättar och bekräftar en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper.  
Med segregation menar man ett över- och underläge, moraliskt och/eller materiellt. 
Det gäller i grund och botten om makt och relationer mellan människor och mellan 
grupper av människor.25 Segregationen gör att människor inte blir erkända eller 
sedda som de personer som de är eller vill vara, utan kränks och förödmjukas. 
Denna kränkning kan ske på två olika sätt: antingen genom att personen själva 
existens förnekas eller genom att individen kategoriseras och tilltalas som den 
individ han/hon är. Kränkningen leder till att de berörda individerna blir 
begränsade till integration med andra människor. Lena Magnusson menar att:  
 

”Segregation medför utanförskap och ger upphov till onda cirklar av problem 
som förstärker varandra. … På det sättet kommer en stor del av de som står 
utanför sannolikt aldrig att få en vettig möjlighet att ta sig in på 
arbetsmarknaden och börja ett nytt liv. Så småningom har de förstått att det är 
inte någon som bryr sig om deras situation vilket ofta kan leda till ytterligare 
ansamling av problem. … Kriminalitet och bidragsplanering kan bli alternativa 
utvägar för de socialt utslagna och av samhället utestängda. Utanförskap skapar 
olika slags fientligheter. Segregation är bas för utanförskap och okunskap. 
Okunskap om sina medmänniskor … på andra sidan gatan.”26

                                           
24 Ibid. s.333. 
25 Franzén, Mats ”Problemet segregation: en orättvis jämförelse” i Magnusson, Lena, ”Den delade staden” (red), (Umeå, 2001), 
s.25. 
26 Ibid. s.39-40. 
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Segregation skapar således insiders och outsiders och därmed alltså brist på 
integration. 
 

Etnicitet 
Etnicitet är kulturella värden och normer som ger en identifikation till en etnisk 
grupp samt känslan av tillhörighet som skiljer sig från andra grupper. En etnisk 
grupp är människor med gemensamt ursprung, historia och en viss kulturell likhet 
som språk, traditioner och religion.27 Gerle menar att etnicitet är en ständigt 
pågående process som påverkas lokalt och globalt.28 I vår antologi kommer 
etnicitet först och främst få betydelse i sociala situationer, det vill säga möten. Efter 
som det är först då man kan urskilja likheter samt olikheter grupper emellan29.  
 
Genom åren har begreppet etnicitet ändrat sin karaktär som ett resultat av olika 
samhällsomvälvningar samt som ett resultat av att socialantropologin har förändrats 
i samma takt.30 Sedan sextiotalet har denna term blivit alltmer vanligare i ett flertal 
användningsområden. För att två grupper ska kunna känna en etnisk tillhörighet 
måste grupperna ha ett minimum av kontakter med varandra menar Eriksen31. 
Dessutom måste grupperna ha en föreställning av den andra gruppen som något 
olikt sin egen.32 För oss alla i antologigruppen har begreppet använts i olika 
områden och omfattningar. I vissa av antologidelarna kommer inte den specifika 
etniciteten vara i fokus eftersom specificering är betydelselös för dessa studier. 
Dock har denna specificering betydelse i delen om kulturarvet, eftersom 
bosniakerna skapar sin bild om sig själva i relation till hemlandet.   
 

Identitet 
Identitet är ett begrepp som kommer från latinets idem, som betyder den samme. 
Identitet är något som handlar om hemmahörande både på ett personligt, 

                                           
27 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, (Lund, 1998), s.631. &  www.ne.se sökord: etnicitet och etnisk grupp. 05.04.06 
28 Gerle, Elisabeth, “Mångkulturalismer och skola”?, (Stockholm, 2000), s.11. 
29 Hylland Eriksen, Thomas, ”Etnicitet och nationalism”, (Nora, 2003), s.22.  
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. s.21. 

http://www.ne.se/
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individuellt och på ett kollektivt plan. Etnologen Gunnar Alsmark diskuterar i en 
text identitetsbegreppet utifrån psykologen Eric H. Erikson. Enligt Eriksson 
betyder identitet:  

”… integration av alla tidigare identifikationer och jag- bilder, positiva såväl 
som negativa, sedda i ljuset av en framtid. En mogen och välintegrerad 
människa med en välutvecklad identitet har en stabil uppfattning om sin egen 
situation i samhället.” 33

Detta betyder att vi kan ha mer eller mindre identitet utan hemmahörighet varken i 
någon grupp eller i vårt eget inre. Identitet blir alltså något som är bra att ha, som 
ger trygghet och stabilitet i tillvaron. Vår identifikation består av tre sidor: den 
identitet jag visar för andra, den identitet jag själv upplever och den identitet som 
tillskrivs mig av andra. Att vara säker på sin jag- identitet är viktigt för att kunna 
identifiera vad man vill, vilket i sin tur säger vem man är.34 Idag betraktas inte 
längre etnicitet, kultur, identitet och andra närliggande begrepp som olika fasta 
tillstånd utan något som är flexibelt och utbytbart. Nuförtiden har det blivit en 
starkare fokusering på identiteten. Tyngdpunkten läggs nu på individen snarare än 
på en väl avgränsad kulturell gemenskap och på hur människor hanterar existerande 
kulturell rekvisita. Identiteten är med detta perspektiv inte något som man bär med 
sig eller något som man är utan identitet är något som skapas i möten med andra.35  
Richard Jenkins har ett resonemang om att identitetsskapandet är en process 
genom hela livet.36

 

Presentation av antologins delprojekt 
Alla bidragen i denna antologi handlar om att studera möten mellan olika kulturer 
utifrån skilda perspektiv. Vi har valt ämnet eftersom samtliga gruppmedlemmar har 
ett intresse för att studera hur kulturen formar och omformar människor i dagens 
samhälle. Vår antologi består av fyra delprojekt.  
 

                                           
33 Alsmark, Gunnar, ”Skjorta eller själ”, (Lund, 1997), s.9 ff. 
34 Ibid. s. 42-43. 
35 Ibid. 
36 Jenkins, Richard, ”Social Identity”, (New York, 1996), s.6. 
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Shanis Amids del, handlar om hur en homosexuell invandrare integreras i Sverige. 
Denna del tar upp problematiken runt frågan hur det är för en invandrare som 
dessutom har en annan sexuell läggning än heterosexuell att integreras i det svenska 
samhället. Denna individ får ett dubbelt utanförskap vilket gör situationen mycket 
svårare då individen redan känner sig begränsad av sitt ursprung. Bristen på 
information kan leda till att individen får psykiska problem då han/hon inte vet 
vart de ska vända sig för att träffa likasinnade.  
 
Monica Hinzs del, handlar om invandrarkvinnor i ett miljonprojektsområde i 
Sverige. Denna del tar bland annat upp hur äldre invandrarkvinnor upplever 
integration i en förort. Tyngdpunkten i denna antologidel ligger på deras åsikter, 
erfarenheter och uppfattningar om sin situation. Problematiken kan vara när en 
individ kommer till Sverige och blir tilldelad en lägenhet i en multietnisk stadsdel. 
Denna individ kommer kanske då enbart umgås med sina egna landsmän och på så 
vis få svårare att integreras med svenskar. Denna person kanske fastnar i stadsdelen 
och väljer att sedan bo kvar där. Ett annat problem kan också vara att hitta en 
balans mellan den nya kulturen och kulturen från födelselandet.   
 
Pontus Pfeiffers del, kulturarvet. Denna del kommer att ta upp hur individen 
påverkas i mötet med en ny kultur. Samtidigt kommer fokus att ligga på hur 
individens etniska bakgrund ligger till grund för dennes möjligheter och 
begränsningar. Syftet är också att belysa hur olika generationer påverkas i mötet 
med ”den nya” kulturen men även relationen inom ”den egna” kulturen. Denna 
antologidel förankrar sig till stor del i integrationproblematiken. Förhoppningsvis 
kommer detta att ge en ökad förståelse för en invandrares situation i ett nytt land. 
 
Arsims Zekajs del, den mångkulturella svenska gymnasieskolan: Detta delprojekt 
behandlar och synliggör det sociala samspelet i den svenska gymnasieskolan. 
Tyngden ligger på att visa hur olika etniska grupper behandlar varandra och hur de 
samspelar med varandra i gymnasieskolan. Den svenska gymnasieskolan är idag allt 
annat än etnisk homogent, därför vill författaren studera de utmaningar och 
möjligheter en mångkulturell skola kan erbjuda.  
 



 11

 

Homosexuella invandrare 
Shanis Amid 

Inledning  

Bakgrund 
Ordet invandrare har idag oftast en negativ klang och att tillhöra gruppen 
invandrare är inte alltid enkelt. Många känner sig oönskade och upplever aldrig det 
nya landet som ett hem, utan ser det snarare som en lösning på de problem de har 
haft i ursprungslandet. Att vara invandrare och homosexuell i ett nytt land gör det 
ännu mer problematiskt. Det blir som att bära två ryggsäckar. Inte nog med att 
individen kanske har svårigheter att integreras i samhället, skapar det dessutom ett 
utanförskap som medför att den homosexuella invandraren inte passar in i 
samhället och blir ensam. En nyinvandrad person kan troligen känna sig begränsad 
av sitt ursprung, som jag återkommer till nedan, och att därutöver ha en annan 
sexuell läggning gör det inte lättare och kan i sin tur skapa psykiska problem. 
Psykiska problem kan bland annat uppstå genom att personen i fråga antagligen 
inte får information om vart man kan vända sig för att träffa likasinnade.37 Ännu 
värre blir det om det inte existerar sådana platser. Invandraren brukar vanligtvis då 
inte heller kunna umgås med andra människor från hemlandet på grund av de 
uppfattningar som finns om homosexualitet. Detta gör att individen inte kan leva 
ut, varken som en homosexuell eller som en invandrare, och blir därför hämmad i 
sin integration i det nya landet.  

Målgrupp 
Min tänkta målgrupp är homosexuella personer som har emigrerat till Sverige. 
Dessa måste då ha varit så pass gamla att de kommer ihåg och vet hur deras 
situation såg ut i hemlandet. På grund av att det har varit problematiskt att hitta 
informanter efter dessa kriterier, som har velat bli intervjuade, har det lett till att jag 
endast fick en intervju med en homosexuell invandrare. På grund av svårigheten att 

                                           
37 Haansbæk, Thomas, ”…som en kamel med två pucklar”, (Stockholm, 2002), s. 68 ff. 
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hitta informanter beslöt jag mig att även intervjua en svensk homosexuell, en 
heterosexuell invandrare och en svensk heterosexuell person. Detta för att se hur 
de upplever homosexualitet i sin vardag och hur de tror att homosexuella 
invandrare har det. Dock har fokus varit på vilka möten en homosexuell invandrare 
kan ställas inför, samt de problem som försvårar dessa möten. Huvudtemat som 
har framkommit av min analys har varit hur livet ser ut för en homosexuell 
invandrare.  

Syfte/frågeställningar 
Homosexuella invandrare är en minoritetsgrupp och mitt syfte är att se hur dessa 
personer integreras i det svenska samhället, samt att studera hur personen i fråga 
har upplevt att vara öppen homosexuell i Sverige. Frågor som jag har tänkt ta upp 
är: Hur är det att leva i Sverige samt Hur individen påverkas av att inte ha ett arbete 
och allmänt hur integrationen ser ut. Jag vill också ta reda på vilka möjligheter samt 
svårigheter en nyanländ homosexuell person kan ställas inför, som gör att det 
underlättar eller försvårar integration i samhället.   
 

Fält och informanter 
De individer jag har valt att studera är två homosexuella personer och två 
heterosexuella personer, varav en av varje har utländsk bakgrund. Dessa har jag 
funnit via egna kontakter och via RFSL. Denna blandning kan vara bra, då man kan 
se hur homosexuella uppfattar sin roll i samhället och hur andra heterosexuella 
uppfattar homosexuella. Nedan kommer en kort presentation av informanterna 
och alla namn är fiktiva för att säkerställa informanternas anonymitet. 
 
Milad 
Milad är min huvudinformant. Han är en 27 årig homosexuell invandrare som 
flydde till Sverige från Bosnien på grund av sin läggning. Hans liv i hemlandet var 
ett liv fyllt med dödshot, misshandel och diskriminering. Milad drömmer om en tid 
då homosexualitet är accepterat i hemlandet. Tyvärr bor han inte längre i Sverige på 
grund av utvisning. 
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Katarina 
Katarina är en 22 årig svensk från en mellanstor stad. Hon är student och mycket 
intresserad av samhällsfrågor. Katarina känner personligen inga homosexuella 
människor men anser att de ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Hon 
menar att all kärlek är lika mycket värd, oberoende på vilket kön partnern har. 
 
Patrik 
Patrik är en 40 årig svensk som älskar att jobba inom föreningar och som är ofta 
ute och föreläser om homosexualitet. Han har varit öppet homosexuell i mer än 15 
år och anser sig inte blivit illa bemött i samhället utan har alltid haft stöd av familj 
och vänner. 
 
Gabbie 
Gabbie är en 21 årig religiös student som har utländska föräldrar. Hon är själv född 
i Sverige och säger sig vara osäker till frågor om homosexualitet då hon både är 
positivt och negativt inställd till det. Hon anser att kärlek är något diffust, att det 
handlar om kärlek till en annan människa, och inte nödvändigtvis till ett kön. 
 
Eftersom Milad är min huvudinformant har de övriga informanterna bidragit med 
kontextuell information. De har gett sina uppfattningar om homosexuellas och 
invandrares situation utifrån sina egna perspektiv. 

Etik 
När man är ute på ett fält och när man skriver måste man ta hänsyn till vissa etiska 
regler för att skydda individen och dess integritet. De etiska regler som jag har 
använt mig av är de etiska regler som Vetenskapsrådet har satt upp för forskare.38 
Dessa regler informerade jag mina informanter om innan vi bestämde oss för att 
göra intervjun, samt innan intervjun började. Jag upplyste då om vilka rättigheter de 
hade, att de var anonyma, att de hade tillgång till mitt arbete genom att få ett 
exemplar av uppsatsen när den var färdig och slutligen att de när som helst kunde 
avbryta vårt samarbete.  

                                           
38 http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf  05.04.04 

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
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Det är viktigt att veta om informanten går med på att ställa upp på en intervju, då 
det inte alltid är lätt att uttrycka sina åsikter för en främmande människa som 
dessutom ska skriva ett arbete om hans/hennes uttalanden. Vad som kan vara svårt 
för forskaren är att veta hur mycket information man kan presentera om 
informanten utan att på något sätt skada honom/henne. Därför är det viktigt att 
fortsätta försäkra sig om att informanten har fått tillräckligt mycket information så 
att denne förstår vilka konsekvenser dennes deltagande medför och vad det är för 
syfte med forskningen. 

Metod 
Under datainsamlingens gång använde jag mig av intervjuer och deltagande 
observationer. Intervjuerna ägde rum på platser där informanterna kände sig säkra 
och trygga. Val av plats var en överenskommelse mellan informanterna och mig, 
detta för att det skulle bli en plats där informanterna skulle vara bekväma och en 
plats där det gick att genomföra intervjuerna. Platserna blev således; en intervju 
hemma hos en informant, en på universitetet och slutligen två i RFSL: s lokal. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en minidisk, och därefter transkriberades 
materialet nästan ordagrant. Jag har alltså under min transkription skrivit de rätta 
orden som mina informanter syftat på, däremot har jag inte ändrat på talspråk och 
grammatik. Jag har använt mig av grundad teori när jag har analyserat mitt material 
och kommit fram till olika kategorier som går under huvudtemat: att leva i Sverige.  

Fälterfarenheter/Forskarroll 
När jag hade hittat min målgrupp som jag ville studera var det dags att etablera 
kontakt med fältet. I inledningsfasen av min undersökning kontaktade jag ett antal 
olika homoföreningar för att lokalisera informanter till undersökningen. Jag 
inriktade mig dels på homoföreningar vid universitetet i den stad där studien 
genomförts och dels RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande). Jag blev 
även medlem i en ganska känd homo-community på Internet. Under den tiden 
utgick jag från grundantagandet att invandrare som är homosexuella skulle söka sig 
till en dylik organisation och delta i deras aktiviteter. Det visade sig dock vara ett 
felaktigt antagande. Detta förstod jag, då jag tidigt märkte avsaknaden av 
homosexuella invandrare under mina deltagande observationer hos RFSL. Det 
märktes även när jag försökte hitta informanter som var villiga att ställa upp på 
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intervjuer och öppna sig för mig. Till en början var jag förvånad över bristen på 
informanter, men i efterhand insåg jag att det inte var konstigt. Det var inte många 
som ville ställa upp för en intervju, då mitt ämne berör ett känsligt område. Många 
kände antagligen sig obekväma med att tala om sin sexuella läggning. Speciellt för 
någon som de inte känner eller upplever att de inte kan lita på. Att jag lovar att följa 
forskningsetiska principer är då inte alltid tillräckligt för att känna förtroende för 
mig. 
 
Av alla olika föreningar som jag kontaktade fick jag som tur var kontakt med RFSL, 
vilket var en stor fördel då målet med mitt fält var att studera en homovänlig miljö. 
Platsen för mina deltagande observationer kom jag överens om med min 
kontaktperson på RFSL. Han berättade för mig att onsdagarna var bäst dag för mig 
att göra mina deltagande observationer, då de hade onsdagscafé. Jag valde att 
komma dit två onsdagar. Detta då min kontaktperson hade berättat att det var då 
det var som störst chans att stöta på flest människor. Det var på så vis eftersom de 
under onsdagscafét inte hade något medlemskrav på gästerna som besökte RFSL, 
även kallad ”lokalen”. Det var även tack vare min kontaktperson som jag fick tag 
på min enda informant som var invandrare och homosexuell. 
 
Under mina deltagande observationer lade jag snabbt märke till avsaknaden av 
invandrare, jag såg inte ens någon som såg ut som en invandrare. Jag kunde 
överhuvudtaget inte se någon som jag kunde ana skulle kunna ha invandrat till 
Sverige. Jag frågade min kontaktperson på RFSL hur det kom sig att det inte fanns 
några utländska personer i ”lokalen”. Han berättade för mig att de inte hade så 
många medlemmar i RFSL som var utländska. Detta menade han berodde på att de 
flesta invandrare inte kände till ”lokalen”. På grund av att ”lokalen” ligger en bit 
utanför stan, i ett hamnområde, blir följden att det inte är många som känner till att 
RFSL håller till där. Anledningen till att ”lokalen” är utanför stan är att det inte ska 
vara lika lätt för personerna att träffa folk som känner inte till deras läggning. Men 
även för att de inte ska bli avslöjade mot sin vilja.  Min kontaktperson berättade att 
det till och med var svenskar som inte kände till stället. Om inte ens svenskarna vet 
vart de ska vända sig, blir det förmodligen ännu mer problematiskt för en 
nyinvandrad person utan något socialt nätverk att veta vart han eller hon ska vända 
sig för att träffa likasinnade.  



 16

Caféet hade annars en mysig och öppen miljö med dämpad belysning. Där fanns 
det spel man kunde spela och en mängd olika godsaker att välja bland. Café -miljön 
var en bra miljö att vistas i och säkerligen en bra miljö för en nyanländ person. 
 
När jag gjorde min sista deltagande observation skulle jag vara med på en fest som 
RFSL anordnande med en synt- och goth- förening. Festen hade Moulin Rouge 
tema och hölls i ”lokalen”. Med tanke på temat så var även jag utklädd. Festen 
började inte förrän sent på kvällen och tanken på att åka ut till ett hamnområde på 
vintern sent på kvällen gav mig en obehaglig känsla. Denna obehagskänsla berodde 
på att jag många gånger hade läst i tidningen om våldtäkter och våldtäktsförsök i 
områden runt omkring hamnen. Detta medförde att jag som tjej kände mig ganska 
utsatt, eftersom jag var alldeles ensam och inte kände någon som skulle vara på 
festen. Av den andledningen tog jag en taxi dit. När jag väl var på festen var det en 
del människor som var utklädda och det var massor av olika band som spelade synt 
och goth musik. Musiken var enligt mig öronbedövande och det blev därmed svårt 
att höra när jag blev tilltalad. Det var ingen som jag direkt kunde se att han/hon var 
utländsk. Detta eftersom alla i stort sett pratade ”ren” svenska och såg ut att höra 
hemma på festen. Alla förutom jag som inte kände en enda själ. Med tanke på att 
det var en blandning av olika människor med olika stilar och utklädsel var det ingen 
som gav dömande blickar. Denna fest skulle antagligen inte vara passande för en 
nyinvandrad person dels för att människorna redan kände varandra sedan tidigare 
och dels för att det inte fanns någon ”träffpunktskänsla”. Människorna där förutom 
de som jobbade var alltså inte speciellt öppna och hade man ingen att vara med 
blev det ensamt. Detta är troligen en tveksam förutsättning för en nyinvandrad 
homosexuell person som letar efter nya kontakter. Eftersom man som nyinvandrad 
person i vanliga fall har svårt för språket blir det då ännu ett till hinder. Det behövs 
således en miljö där alla är öppna och har saker gemensamt. Det ska vara en öppen 
miljö för dialog.  

  
RFSL som förening är i högsta grad öppen, vänlig och enligt mina intryck var också 
medlemmarna mycket tillmötesgående. Men hur många fester skapar en sådan 
välkommande känsla så att en nyinvandrad person kan våga ta kontakt med 
människorna på en fest?  Tyvärr är det inte många, möjligtvis finns det de fester 
som är speciellt anordnade för nyinvandrade personer, men vart finns de?  
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RFSL har i denna stad knappt 250 medlemmar och tyvärr kunde jag inte få reda på 
hur många av dem som var invandrare. RFSL får nämligen inte av etiska skäl ge ut 
namn på deras medlemmar. Jag fick med andra ord lita på informationen som 
fanns tillgänglig. Eftersom RFSL inte hade speciella aktiviteter för just deras 
medlemmar som var invandrare kan jag anta att det inte finns så många. Bristen på 
utländska medlemmar nämnde även min kontaktperson för mig. En orsak till 
varför det inte finns så många homosexuella invandrare som är medlemmar kan 
vara att de inte känner till RFSL. Utöver det kan det bero på att det inte finns så 
många homosexuella invandrare som är vana vid homo-föreningslivet från sina 
respektive hemländer. Och på grund av det skälet inte engagerar sig. Detta är något 
som jag anser förhindra integrationen i det svenska samhället.  
 
Något som försvårar eventuella möten ännu mer är svartklubbarna som finns 
ovanför ”lokalen”. De som var på svartklubbarna gav ett tydligt homofientligt 
intryck efter Moulin Rouge festen, då många av dem ropade bögjävlar och kallade 
”lokalen” för bögstället. Att höra ordet bögjävlar är kanske det sista en nyinvandrad 
person, som eventuellt lämnat sitt hemland just för att undkomma förakt och 
förtryck av homosexuella skulle vilja höra. Det skulle kanske väcka många hemska 
minnen till liv som den personen förträngt från hemlandet. Dessa svartklubbar 
öppnade först när Moulin Rouge festen var slut, runt tre- tiden. Jag hade bokat en 
taxi som skulle komma klockan två men som aldrig dök upp och jag blev helt 
enkelt tvungen att vänta på en ny taxi i två timmar som inte heller dök upp. Många 
var berusade och försökte få med mig på efterfester, och de som var på väg till 
svartklubbarna ville få med mig att följa med dem dit. Det var som jag nämnde 
ovan ingen miljö där jag som tjej kände mig bekväm med. Jag ville bara komma 
hem. Till slut efter en lång tids väntande blev jag skjutsad av vakten som jobbade 
på festen jag var på. Hur skulle det ha slutat för en ensam nyinvandrad person?  
Med hjälp av mina iakttagelser under mina deltagande observationer har jag fått en 
bättre förståelse för hur svårt det är att komma in i nya miljöer. Jag kan bara 
föreställa mig hur svårt det är att komma till ett helt nytt land. För individen 
innebär det inte enbart nya miljöer utan även nytt språk, ny kultur och andra 
möten. Som en nyinvandrad människa krävs det mod och engagemang för att 
integreras då informationen många gånger är bristfällig. 
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Att leva i Sverige 
Jag träffade Milad första gången efter att jag hade gjort min andra deltagande 
observation på caféet. Innan det var dags för mig att intervjua honom hörde jag hur 
de som jobbade på RFSL försökte hjälpa honom att stanna kvar i Sverige. De hade 
kontaktat den lokala tidningen och ville ha med en artikel om Milad och hans 
problem i hemlandet. Det som dock försvårade situationen var att Milad inte ville 
ha med sitt riktiga namn och han ville inte att det skulle finnas en bild på honom. 
Han kände sig redan utsatt på grund av sin sexuella läggning och vetskapen om att 
han skulle bli utvisad gjorde det inte lättare för honom. De som jobbade på 
tidningen berättade för RFSL att det var nödvändigt att ha med namn och foto om 
det skulle bli stor genomslagskraft. Detta skulle också öka hans chanser att stanna 
här, menade de. Allt detta fick jag reda på innan jag skulle intervjua honom. Redan 
då fanns det en känsla av medlidande hos mig. Detta är också något jag borde ha 
tagit större hänsyn till när jag arbetat med materialet. Mina egna förföreställningar 
om intervjupersonen kan därmed har påverkat analysen och är något som bör 
beaktas i den fortsatta läsningen. Jag antar att just mitt och andras medlidande var 
den stora eftersökta genomslagskraften som journalisterna menade. Med hjälp av 
media skulle man kanske nå ut till några människor som skulle förstå och inse 
problematiken kring homosexuella invandrare som Milad. Jag var otroligt glad att 
RFSL, trots att de inte hade några aktiviteter för invandrare, la ner så mycket tid för 
honom. De pratade bland annat att de skulle vara ett gäng som skulle åka till 
Stockholm för att gå på homoställen. De skulle då ta med Milad för att han skulle 
kunna ta del av homokulturen. Detta pekar på att även de ansåg att det fanns få 
aktiviteter för en person som Milad på den undersökta orten. 
 
Under intervjuns gång upplevde jag att Milad hade ett stort behov att prata. Jag 
ställde inte många frågor till honom utan det var han som berättade allt i en 
löpande berättelse. Jag hade redan fått höra av min kontaktperson att han hade haft 
det svårt i hemlandet och jag berättade för honom att jag var enormt tacksam för 
att han ville ställa upp på intervjun. Jag försäkrade honom flera gånger att han var 
anonym så att hans kulle känna sig avslappnad och säker. När han berättade om sitt 
fruktansvärda liv i Bosnien tackade jag honom flera gånger för att han valde att 
berätta sin historia för mig genom att ställa upp på intervjun. 
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      Shanis: ”Jag är verkligen jätte jätte tacksam, att du ville. Att jag, att du ville 
ställa upp på intervjun.” 

 

      Milad: ”Asså jag vet inte idag om jag blir utvisad och jag vet inte jag vet 
inte vilken utväg jag ska ta. Det är jättesvårt. Det finns en mardröm hela tiden 
man försöker vakna, men jag kan inte vakna för det händer hela tiden det 
händer. Det är som en mardröm det händer hela tiden. Det skulle vara bättre 
om det var en dröm. Men det är inte dröm det händer. Det är så idag. Men det 
som jag berättade till dig och det som händer mot mina människor det gör ont. 
De i Bosnien är också en del av mig och jag känner mig som en bosnisk men 
jag är tvungen att berätta även om jag inte vill.” 

 
Hemma i Bosnien levde Milad ett hemskt liv. Han utsattes för hot, misshandel och 
ständig diskriminering. Han kände att om han berättade sin historia för mig så 
skulle han kanske öppna ögonen på fler fall som liknande hans. Han kände att han 
var tvungen att berätta vad som verkligen hände med människor som han. På 
grund av utfrysningen av hans familj och det liv han fick leva orsakad av sin 
sexuella läggning valde Milad att bege sig till Sverige. Han fick rådet om att lämna 
Bosnien av en främling som hade märkt vad han utsattes för i hemlandet. 
Främlingen hade berättat att det inte fanns en framtid för människor som Milad i 
Bosnien. Främlingen berättade att han kände en man som brukade köra lastbil med 
möbler till Sverige. Milad fick komma till Sverige gratis om han gick med på att ha 
sex med mannen som körde lastbilen. Han ville inte ställa upp på det men kände att 
han var tvungen att göra något för att komma ifrån Bosnien. När de var framme i 
Stockholm lämnade han av Milad hos en släkting.  
 
Senare under intervjun berättade han att han bodde i en större stad i Sverige. I den 
staden hade han försökt att umgås med sina landsmän i en bosnisk förening. Till en 
början gick det bra, innan de visste om hans homosexualitet. När det fick reda på 
det sa de ingenting utan frös ut honom och Milad märkte att han inte längre var 
välkommen. Milad kunde inte på grund av sin sexuella läggning integreras med sina 
landsmän och ta del av deras integration i Sverige. Att Milad inte kunde umgås med 
andra från Bosnien skapade ett dubbelt utanförskap. Milads invandrarskap 
försvårade hans möten på t ex arbetsmarknaden och hans homosexualitet med sina 
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kontakter med andra bosnier. Tillgången till ett socialt umgänge med människor 
från det egna hemlandet bidrar till att man kan bevara kontakten med 
ursprungslandets traditioner, språk och kultur. På samma gång gagnar det också 
kontakten med den svenska integrationen39. Milads svårigheter att umgås med 
invandrare gjorde att han fick problem med integrationen då invandrarföreningar 
har en viktig funktion för integrationen i ”förenings-Sverige”. Sverige är av 
tradition ett föreningssamhälle. Ingvar Svanberg och Mattias Tydén tar upp 
idéhistorikern Sverker Sörlin i sin bok ”Tusen år av invandring”. Sörlin menar att 
dagens politiska elit är fostrad i folkrörelsemiljöer och att föreningsmodellen gör att 
det blir en naturlig väg för politisk påverkan och mobilisering.40 I Sverige försöker 
myndigheter lyfta fram att invandrare bör grunda föreningar. Detta för att 
vidmakthålla och utvidga den egna särarten och identiteten samtidigt som de 
fungerar som kontaktorgan gentemot myndigheterna. Föreningarna fungerar då 
som en plattform för dialog mellan makthavare och immigranter41. Det är därför 
bra om individen har en etniskt blandad umgängeskrets, så han/hon får bekräftelse 
för sin etniska identitet, samtidigt som individen lär sig att komma in i samhället.  
 
Det faktum att man är homosexuell och invandrare kan försvåra kontakten med 
andra invandrare precis som i Milads fall. Den enda möjligheten till att bli 
accepterad vore att hålla sin sexuella läggning hemlig och det är något som Milad 
inte ville göra.  Han önskar att det ska komma en tid då homosexuella människor 
accepteras i Bosnien på samma sätt som han anser att det förhåller sig i Sverige. 
Han känner att han vill vara öppet homosexuell och visa framförallt sina landsmän 
att han har en annan läggning.  
 

”Asså här i Sverige i alla fall jag vill vara öppen homosexuell för jag vill i 
Bosnien jag har också träffat de andra homosexuella jag har jag tycker alltid att 
jag ljuga i Bosnien men här de kan inte slå på mig de kan inte göra någonting 
emot det bara snack, de snackar. De bara snackar det kan göra ingenting emot 
mig inte slå på mig, det känns jag känner mig starkare och jag om jag kan till 
exempel det finns någonstans här i stan mycket bosniska människor jag ska ta 

                                           
39 Haansbæk, Thomas, ”…som en kamel med två pucklar” (Stockholm, 2002), s.49. 
40 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, ”Tusen år av invandring”, (Stockholm, 1998), s.367. 
41 Ibid. 
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en t-shirt och skriva att jag är bög och gå bland dom för att de kan inte göra 
någonting åt det här i Sverige. Asså jag vill i alla fall visa dom att jag är 
homosexuell och för här de kan inte göra någonting här finns regler som kan 
försvara mig men dom är i alla fall emot och i alla fall dom kan inget göra, de 
kan bara snacka.” 

 
Här i Sverige finns det precis som Milad påpekar regler som kan skydda honom 
mot diskriminering. När jag frågade Milad om han någonsin blivit diskriminerad av 
svenska människor svarade han nej flera gånger. Han nämnde att hans sexuella 
läggning inte hade hindrat honom från att gå till läkaren, till restauranger m.m. Han 
berättade att han inte visste om att det fanns ett ställe där man kunde träffa andra 
homosexuella människor. Milad berättade hur han fick reda på det av sin läkare. 
Det var när han mådde psykisk dåligt och använde många olika mediciner. Den 
dagen när han var hos sin läkare fick han information om RFSL. Han hade mot alla 
odds börjat berätta om sina problem som han hade, problem som han hade upplevt 
i Bosnien under och efter kriget. Han berättade om att han var ensam och då hade 
läkaren rekommenderat honom att gå till RFSL för att kunna träffa andra 
homosexuella. Eftersom Milad var positiv inställd till mycket i Sverige bad jag 
honom berätta om vilka positiva respektive negativa upplevelser av att leva som 
öppet homosexuell som han hade här i Sverige. Det positiva som Milad menade var 
att han aldrig hade blivit förolämpad av några svenskar utan enbart av invandrare. 
Han berättade upprymt att det finns lagar här i Sverige som skyddar homosexuella. 
Lagar som t ex gjorde att homosexuella inte kunde bli nekade arbeten. Han tycker 
att de homosexuella här i Sverige lever ett problemfritt liv: 
 

”I Sverige, (suck) asså man som homosexuell man kan gå överallt. Om man 
kan visa sitt homosexuella med kan gå på Internet på X sitta på Internet och 
vara på Internet och till exempel söka om homosexuella och det finna andra 
människor som sitter bredvid mig de märker att jag är homosexuell men de 
säger ingenting mot mig. Om du går till läkare och säger att du är homosexuell 
de är jättesnäll och komma hit och vara öppna. Det finns regler som ska 
försvara dom homosexuella.” 
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”Asså man kan göra vad som homosexuell som jag tidigare hade läst på text tv 
att det fanns till exempel några arbetsgivare som hade gav sparken homosexuell 
på grund av homosexualitet och direkt han hade skrivit att man får inte göra 
det och det stod att de försöker hitta den människan. När man läser på det 
homosexuella asså de behöver vara lyckliga, de är i Sverige. De jobbar överallt 
och de är homosexuella och har inga problem på grund homosexualitet. Det 
finns ibland de har berättat det finns någon som kan försvara dom och det 
finns dom som hjälper homosexuella.” 

 
Det negativa som Milad tog upp var hur andra invandrare hade varit mot honom 
när de hade fått reda på hans läggning. Han berättade om en incident om hur hans 
två rumskamrater fick reda på det. Milad säger: 
 

”Negativt jag vet inte jag hade bara asså när hade jag när jag bodde i X jag hade 
bara upplevt negativt med dom som. Negativt var de invandrare visste att är 
homosexuell de började sluta kontakt att att kontakt asså när jag bodde i X det 
hade hänt till exempel att de andra två killar som bodde med mig de hade gått 
sova och sen jag hade lämnat en film som visade homosexuella och sen jag 
hade somnat och den kille som fanns ville gå på toaletten hade märkt att jag 
snarkar hade märkt tv och han hade sett den film och jag han var mycket arg 
asså, imorgon de tittade konstigt på mig asså, jag hade märkt de inte samma 
person jag kände. ” 

 

”De tittade konstigt de tittade konstigt på mig och de de ville inte ha umgås 
med mig och jag hade berättat till slut och han hade sagt. De kan inget göra 
men det känns så otroligt när du är hemma och lägenhet och det kommer 
andra killar och de började berätta att jag var homosexuell det känns asså jag 
hade asså bara dom invandrare de som jag hade upplevt som negativt.” 

 
Han berättade också om när han började studera med Jehovas Vittnen. Han 
berättade att han inte vågade berätta om hans homosexualitet, då Jehovas Vittnen 
ansåg det vara fel. Men Milad ville inte ljuga om sin identitet och bestämde sig en 
dag att berätta om det. Hans möte med Jehovas vittnen fick honom att reflektera 
om Gud och om hans existens. Milad berättar: 
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”När jag hade här träffat Jehovas Vittnen och då jag kände mig ensam och de 
kom hit och jag började lite studera med dom och de tycker inte om 
homosexuella och för mig det var svårt att vara homosexuell och de vet inte. 
Och till slut jag hade berättat till dom, jag hade sagt. Jag var homosexuell men 
de var inte emot, de sa att jag måste sluta med homosexualitet och försöka leva 
ensam. Jag hade sagt till dom att, jag vill inte leva ensam för jag i framtiden vill 
träffa någon.” 

 

”Jag är homosexuell och ja vill vara öppet som homosexuell. Jag kan inte vända 
mig för någon religion asså det asså med tiden jag började inte tycka om gud. 
Tidigare jag tyckte mycket om Gud men idag jag börjar inte tycka om gud. 
Asså om finns Gud han har inte hjälpt mig för allt jag har upplevt, varför vill 
de hela tiden utvisa mig? Inte vill hjälpa mig asså gud vet vad jag har upplevt 
för med tiden jag börja inte tycka om gud. Asså han är en, jag vet inte varför 
jag inte fick ingen förhinder av honom.” 

 

Milad började efter ett tag att träffa andra människor och han hade några korta 
kärleksförhållande. Han nämnde att det var väldigt svårt att veta hur seriösa 
människorna var. Han berättade att han hade blivit förälskad i en man från ett 
nordiskt land som han hade träffat på en fest i ”lokalen”. Han berättade att de ville 
olika saker. Milad menade att någon som är i hans situation, som inte har jobb eller 
mycket pengar inte är någon som människor vill satsa på. Milads placering utanför 
arbetsmarknaden försvårade tydligt hans chanser till en personlig relation som i sin 
tur kunde ha underlättat integrationen. Han berättar att: 
 

”Jag hade blivit, förutom jag hade ingenting och de andra har sexuella de har 
om du vill träffa någon om han frågar dig vad gör du jobbar du jag sa nej jag 
jobbar inte och då det är svårt om det är någon som ska göra ett förhållande de 
flesta vill bara ha för en natt. Men jag gör inte det, det är jätte jättesvårt att 
träffa någon som vill samma som jag. Jag kan inte bjuda på någonting, jag 
jobbar inte jag kommer bara hit och asså det är svårt.” 

 
Milad hade inte svårt att kommunicera med människor då han talade flytande tyska 
och kunde det svenska språket förvånansvärt bra för att bara ha levt i Sverige en 



 24

kortare tid. Ändå levde han ett begränsat liv då det spelade en väldigt stor roll för 
Milad om han har ett jobb eller inte. Han kände att han blev begränsad inte enbart 
socialt utan även emotionellt. Han tyckte det blev svårare att hitta en partner om 
han inte hade de rätta ekonomiska förutsättningarna. Enligt Milad är det inte 
acceptabelt att vara utan arbete. Att behärska det svenska språket både i tal och 
skrift är en nödvändig förutsättning för att delta i samhället på ett jämbördigt sätt. 
Kraven på att kunna svenska har vuxit enormt på arbetsmarknaden. I slutet av 80-
talet kunde man fortfarande få arbete i industrin utan att behärska det svenska 
språket. Denna förändring beror inte enbart på arbetslösheten som råder i landet, 
utan det beror även på en utökad tjänste och servicesektor.42 Idag är det svårare att 
få arbete utan ordentliga svenska språkkunskaper.  
 
När Milad jobbade med några utländska personer på en pizzeria ville han hela tiden 
veta vad de ansåg om homosexuella. När han fick reda på att de inte tyckte om 
homosexualitet vågade han inte berätta om sin läggning, eftersom han inte visste 
hur de skulle reagera. Milads rädsla för andras negativa inställningar till 
homosexualitet begränsade på så sätt hans integrationsmöjligheter genom hans eget 
agerande och tänkande. Han berättade t ex att han aldrig hade arbetat med 
svenskar, men om han skulle göra det så skulle han ta reda på vad de tyckte om 
homosexualitet. Men den dagen känns inte realistiskt för honom eftersom han 
redan efter sin korta tid i Sverige vet att det är svårt för invandrare att få bra jobb. I 
en forskningsrapport från LO framställs det att: 
 

”En framgångsrik arbetsmarknadsintegration är nyckeln till 
integrationsprocessen för alla personer som invandrat till ett land. De kan 
genom sitt arbete visa att de utgör ett bidrag till sitt nya samhälle. Arbete är inte 
bara ett medel för försörjning och materiellt välstånd utan ger också möjlighet 
till social samvaro och gemenskap med andra människor. Det är genom arbetet 
som man får nya kunskaper och erfarenheter i det nya landet och man blir så 
småningom en del i en social gemenskap.”43

 

                                           
42 ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, (Ett LO-projekt), s.14. 
43 Behtoui, Alireza, ”Invandrare på den svenska arbetsmarknaden”, (En delrapport från LO-projekt ökad sysselsättning, 
ÖS, 1999), s.3. 
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Milad hade redan förstått att det var problematiskt som invandrare att få jobb här i 
Sverige. Om han hade ett arbete skulle han antagligen ha fler vänner och han skulle, 
som citatet säger ovan, få en möjlighet till social samvaro och med tiden bli en del i 
den sociala gemenskapen. Eftersom han inte arbetade blev det därför svårare för 
honom att integreras och etablera sig i samhället. Resultatet blev att han förblev 
ensam och utanför, ingredienserna till en misslyckad integration. När man talar om 
integration talar man om invandrarnas ställning i det svenska samhället. En lyckad 
integration syftar till att skapa ett samhälle med kulturell mångfald, jämlikhet och 
ömsesidig respekt samt tolerans för varandras olikheter. Det handlar om att 
förverkliga allas lika värde och rätt till delaktighet i samhället. Integrationsprocessen 
blir därför något ömsesidigt där alla deltar.44 För den enskilda invandraren innebär 
integration att personen i fråga lär sig språket och hur samhället fungerar. Men även 
att förstå hur man kommer in på arbetsmarknaden för att ha möjlighet att delta i 
samhällslivet, samtidigt som individen bevarar sitt eget språk och sin egen kultur.  
 
Det är även viktigt för de homosexuella invandrare som kommer att stanna i 
Sverige, att informera dem om RFSL. Ett bra sätt vore om det fanns homosexuella 
invandrare som kunde informera de nyanlända om deras situation. De måste få veta 
att homosexualitet är accepterat och lagligt i Sverige och att man till och med kan 
ingå partnerskap och adoptera barn som homosexuell. Tyvärr är det inte många 
som vet om sina rättigheter och dessa personer blir på så sätt begränsade i sin 
integration i det nya landet. Idag råder det i Sverige en stor öppenhet kring 
homosexualitet. Ändå upplevde jag det svårt att hitta information om homosexuella 
invandrare och individer som var homosexuella invandrare. Vad vet vi om dem? 
Svaret är tyvärr, tragiskt nog, inte mycket och tydligen finns det inte tillräckligt 
mycket med information heller. Det är en tyst och dold grupp som varken hörs 
eller syns särskilt mycket. Det är sällan man fokuserar på homosexuella invandrares 
livssituation och levnadsvillkor. Från mina egna erfarenheter att hitta homosexuella 
informanter som har varit villiga att ställa upp som informanter i min 
undersökning, har jag insett att det inte är många som vågar träda fram inför 
”majoriteten”. Självklart kan man som invandrare känna att man är väl integrerad, 
och att det många gånger inte är någon skillnad på en invandrare och en svensk. 

                                           
44 ”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, (Ett LO-projekt), s.13.   
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Däremot kommer man nog alltid veta att man inte är som majoriteten. På så sätt är 
det inte märkbart om en homosexuell invandrare generellt sätt har en svårare 
livssituation än en heterosexuell infödd svensk.  Jag frågade Patrik om han trodde 
det spelade någon roll på hur man blir accepterad av samhället om man är 
invandrare och homosexuell. Han menar: 
 

”Ah det har det! Ehm dels det finns ju faktiskt två faktorer där. Det svenska 
samhället och dels invandrarsamhället i här i Sverige. Ehm det kan ju vara 
väldigt svårt för en homosexuell man eller kvinna som dessutom är muslim, 
svart, eller osv. någon annan. Kristna syrianer är mera hårt hållna än hårdare 
religiöst sätt än vad vi svenskar är. Så att där har du ett problem, dessutom är 
dom invandrare i ett svenskt samhälle. De blir utsatta från två olika håll.” 

 

”Som homosexuell invandrare i Sverige så är det oftast inte att dom är 
homosexuella utan det är det att dom är invandrare som de blir utsatta för. 
Och väldigt är ju inte speciellt öppna med sin läggning. Ehhm jag har träffat 
genom åren ett antal invandare som är homosexuella och det liksom, i och med 
att jag är har varit med i olika medier så känner de flesta igen mig och dom 
hälsar aldrig på mig när dom träffar mig på stan eller nåt i den stilen för att de 
är med sina vänner. För att de själva ska komma fram att de har en annan 
sexuell läggning. Det var ju väldigt, dom har en extra ryggsäck att bära på.” 

 
Som homosexuell invandrare löper man dubbel risk att bli diskriminerad. Detta kan 
bero på att man antingen är homosexuell eller för att man är invandrare eller till 
och med för både och. Individen blir därför extra utsatt. Risken att bli kränkt eller 
illa behandlad ökar beroende på hur öppen man är med sin homosexualitet eller 
som invandrare. Individen kan här sättas i en omöjlig situation då det inte alltid går 
att dölja att man är invandrare. Det kan vara svårt att dölja sitt etniska ursprung om 
man t ex är en svart man från Afrika.  Det blir inte upp till honom att välja att dölja 
sitt ursprung från den ”svenska” befolkningen. I gengäld kan den sexuella 
läggningen lättare döljas. Bristande klarhet om den sexuella identiteten kan skapa 
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starka känslor av förvirring och ensamhet. Att veta vem man är och vart man hör 
hemma är otroligt viktigt för att finna sin plats i samhället.45

 
Milads levnadsberättelse var full av lidande på grund av allt han var med om och de 
omständigheterna han levde under. Hans historia är en historia om lidandet och 
hur hans lidande har påverkat hans identitet idag. Enligt etnologen Birgitta 
Svensson är levnadsberättelser personens självpresentation utifrån en strukturerad 
jag-uppfattning.46 En levnadsberättelse beskriver bland annat; hur individen är och 
hur han/hon upplever sig i förhållande till sitt förflutna och till framtiden.47  Detta 
var något som jag märkte att Milad gjorde när han berättade sin historia utifrån allt 
som han hade upplevt. Han skapar sin identitet genom att berätta om sitt lidande. 
Med hjälp av sitt lidande i hemlandet kunde han jämföra hur hans liv blev bättre 
här i Sverige, dock var det inte bra hela tiden. Problematiken med att inte kunna 
umgås med sina landsmän i Sverige påminde honom om hur han blev illa 
behandlad i Bosnien. Svårigheten av att inte passa in i Bosnien flyttades med till 
Sverige när de andra bosnierna också kom till Sverige. Milad kunde inte umgås med 
dem då de hade samma uppfattningar om homosexualitet som de i hemlandet, 
vilket i sin tur påverkade hans identitet då han inte kunde vara som han var. 
 
Svensson menar om man ska kunna säga något om människans 
identitetsformeringar måste man skilja på begreppen livshistoria och 
levnadsberättelse. Levnadsberättelse är som nämnts ovan berättelser där man 
berättar om hur man har uppfattat sig själv och sitt liv. De hänvisar främst till 
interna kognitiva processer, det vill säga individens egna uppfattningar och 
föreställningar om sig själv. Det är alltså inte den identitet som man får tillskriven 
utifrån omgivningens bedömningar och kategoriseringar. Man måste dock skilja 
mellan den personliga identiteten och den sociala och kulturella identiteten, som är 
ett resultat såväl av samspelet mellan människor som av den historiska kontexten. 
Man brukar säga att det finns en livshistoria utanför individen. Detta kan vara vissa 
sociala fakta som kan utläsas oberoende av individens egen levnadsberättelse. Detta 

                                           
45 Haansbæk, Thomas, ”…som en kamel med två pucklar” (Stockholm, 2002), s.77. 
46  Svensson, Birgitta, ”Livstid” i Alsmark, Gunnar (red.), ”Skjorta eller själ”, (Lund, 1997), s.39. 
47 Ibid. s.43. 
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gäller speciellt människor som Milad som inte format sitt liv utifrån egna val och 
preferenser.48

 
Under tiden jag intervjuade honom var jag mest fängslad över hans berättelse. Att 
en människa kunde ha gått igenom så mycket svårigheter men ändå stå på benen 
fascinerade mig. Efter att jag hade läst transkriptionen från intervjun några gånger 
hörde jag nästan en liten vädjande röst om att Milad ville bli accepterad som han 
var. Det kändes som om han letade efter bekräftelse, att få höra att han var normal. 
Han betonade i intervjun flera gånger att han tyckte om att träffa andra 
homosexuella, att det var människor som precis han. Att känna att man är 
accepterad i samhället är något som vi ”andra ” heterosexuella människor lätt tar 
för givet. Att veta att man mer eller mindre accepteras av samhället kan kännas som 
en självklarhet för många men som en enorm längtan för andra. Det kan handla om 
att få vara kvar i Sverige. Milad nämner att han är tacksam för allt som Sverige har 
gjort för honom trots att han vid intervjun vet att han ska bli utvisad. 
 

”Jag visste att det skulle vara svårt och jag förstår det asså det som det som 
idag Sverige för mig har gjort mycket för mig de gav en lägenhet de gav mig 
pengar för mat de betalade mina mediciner de betalde mina räkningar de har 
betalat allt. De har gjort allt för mig, de har gjort mycket för mig och jag är 
tacksam för det. Men jag vet att jag är rädd men det som det har hjälpt mig i 
alla fall och asså här i Sverige de har hjälpt mig mycket. Det kommer alltid 
stanna i mitt hjärta det som Sverige har gjort för mig. Jag fick allt av dom. Jag 
kan inte säga att jag har varit hungrig det har jag inte.” 

 

”Här i Sverige det har varit otroligt och jag tycker mycket om Sverige. Men om 
dom beslutar att det är deras beslut de vet men jag kan inte ändra det men jag 
kan bara säga det men jag tackar dom för allt det har gjort för mig och det gör 
ont att jag kanske ska åka för jag vill vara lycklig som dom. Jag vill vara lycklig i 
framtiden jag har mycket förlorat asså jag önskade mycket det skulle vara bättre 
om det hade varit kriget. I kriget först blev problem för mig och sen min 
homosexualitet och här i Sverige det finns personer att börja studera och jobba 

                                           
48 Ibid. s.39 ff. 
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och allt. Jag ville inte bara sitta hemma och jag vill göra någonting och tjäna 
mina egna pengar och asså som dom. Jag önskar det.” 

 

Diskussion 
I den medelstora stad där jag har bedrivit min forskning har jag tyvärr insett att det 
inte finns så mycket möjligheter för en homosexuell invandrare. Jag visste att 
homosexuella invandrare tillhörde en minoritet men jag trodde inte att skillnaderna 
mellan en medelstorstad och en storstad skulle vara så ofantliga. Mina erfarenheter, 
efter att ha bott i Stockholm, är att det är betydligt mer öppet accepterat med 
homosexualitet där. Det finns även föreningar som arbetar aktivt med att integrera 
homosexuella invandrare. I Stockholm finns det också, utöver RFSL:s 
verksamheter, speciella uteställen och barer där man kan träffa andra homosexuella. 
En storstad har självklart mer resurser än en mindre stad för att investera i 
homoföreningar. Men om man nu bor i en mindre stad blir man begränsad då man 
där inte kan vara lika anonym. Att vara dölja sin homosexuella läggning är vanligt 
bland såväl svenskar som invandrare som är, men för en invandrare har det en 
annan innebörd. En homosexuell invandrare som Milad, som har flytt till ett annat 
land på grund av sin homosexualitet vill kanske inte längre dölja sin läggning i det 
nya landet. Han/hon vill antagligen kunna vara fri och träffa andra homosexuella 
En homosexuell invandrare har alltså inte enbart sin läggning att tampas med utan 
även sitt invandrarskap. 
 
Individen inser snart att det är svårare att få jobb på arbetsmarknaden, då språket 
många gånger är bristfälligt. Kan man inte språket bra kan man få problem med att 
kommunicera och integreras. Den homosexuella invandraren märker att denne inte 
är som majoriteten. Denne kan också utsättas för dubbel diskriminering eftersom 
både den sexuella läggningen och den etniska tillhörigheten avviker från samhällets 
normer. Dessa är också utsatta för många stereotypa bilder som försvårar 
integrationen. För en lyckad integration krävs det att man kommer in i samhället 
via arbetsmarknaden, genom kontakter med landsmän och svenskar och självklart 
genom att kunna språket. En homosexuell invandrare får svårt att umgås med sina 
landsmän och oftast andra invandrare då de inte anser det vara acceptabelt med 
homosexualitet. Den enda möjligheten till integration med sina landsmän är om 
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personen döljer sin sexualitet. Denna individs liv skulle i så fall vara ett ensamt liv 
fyllt med lögner då han/hon inte kan träffa andra homosexuella på grund av 
rädslan av vad andra kommer att tycka och tro. 
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Invandrarkvinnors åsikter – om att leva i ett 
miljonprojektsområde 

Monica Hinz 
 

Inledning 
Denna del handlar om invandrarkvinnors erfarenheter, uppfattningar och åsikter 
om att vara bosatt i ett miljonprojektsområde i Sverige. Huvudämnena är 
integration och segregation. Jag vill studera hur dessa kvinnor upplever 
integrationen och segregationen samt om de tycker att samhället gör tillräckligt 
mycket för att de ska snabbt komma in i det svenska samhället. Dessa kvinnor har 
många krav att leva upp till, dels från det svenska samhället men även från hemmet, 
vänner och släktingar. Hon ska lära sig det nya språket, den nya kulturen, komma in 
i det svenska samhället och helst hitta någon sysselsättning. Samtidigt ska hon ta 
hand om sin familj, skaffa sig nya vänner och värna om sina rötter och inte glömma 
bort traditioner från hemlandet. Tankar om invandrarnas integration speglar 
folkhemmets och välfärdsstatens uppbyggnad. Samhället skulle vara det goda 
hemmet och det var samhället som hade ansvaret för individernas trygghet, 
levnadsstandard och jämlikhet. Detta var något som kännetecknade Sverige under 
1930-talet, men även något som samhället strävar efter än idag.49 Om folkhemmet 
och välfärdsstaten lyckats eller inte kan diskuteras.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att med hjälp av kvalitativa metoder, exempelvis intervjuer, lyfta fram en 
bild av hur informanterna upplever integration och segregation utifrån deras 
åsikter, uppfattningar, samt erfarenheter. Min intention är att belysa hur ett antal 
kvinnor upplever situationen i ett miljonprojektsområde, om hur det är att vara 
bosatt där samt hur dessa invandrarkvinnor blir bemötta av omvärlden. Något som 
även intresserar mig är vart möten sker, möten mellan bland annat dessa 
invandrarkvinnor och svenskar. Syftet är även att spegla deras vardag samt studera 
vad dessa kvinnor gått/går igenom. 
                                           
49 Magnusson, Lena (red), ”Den delade staden”, (Umeå, 2001), s. 13. 
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De huvudfrågeställningar jag haft i fokus är följande: 
– Hur kommer det sig att ni valde att bo just här? 
– Anser ni att segregation är ett problem i det svenska samhället? 
– Vad anser ni att samhället kan göra för att svenskar och invandrare ska integreras 
mer? 

Tidigare forskning 
Jag har inte haft svårt att hitta litteratur till min forskning snarare tvärtom. Jag 
”översvämmades” med diverse böcker om segregation, invandring, utanförskap 
och så vidare. Den svåra delen var att plocka ut de allra bästa och de mest passande 
böcker till min studie. Jag utgick utifrån informanternas berättelser och kopplade 
dessa mestadels till Zygmunt Baumans, Erving Goffmans teorier samt Lena 
Magnussons forskning. Dessa handlade mycket om segregering, stigmatisering och 
invandring. Trots många olika teorier var det sällan jag läste om hur 
invandrarkvinnor upplevde situationen. Mestadels handlade delarna om hur andra 
såg på miljonprogrammen och segregeringen. På grund av det blev jag nyfiken på 
hur inneboende upplevde att det var att bo i ett miljonprogramsområde.  
 

Metod 

Kontakt med fältet 
För att få informanter till min studie åkte jag till en vald plats, nämligen 
bostadsområdet, där jag utförde en av mina deltagande observationer. På så vis fick 
jag kontakt med min första informant som jag sedan intervjuade. Denna person 
tipsade sedan mig om andra kvinnor i samma bostadsområde som jag kunde 
intervjua, vilket var väldigt effektivt och smidigt. Detta eftersom det förenklade 
mitt arbete oerhört mycket eftersom jag inte behövde söka efter personer till min 
studie. Jag utförde mina deltagande observationer i ett bibliotek, ett köpcentrum 
och på en lekplats. Jag träffade varje informant vid ett tillfälle, oftast i deras egna 
hem. Det var informanterna själva som valde att intervjun skulle ske i deras bostad, 
kanske för att de kände sig tryggast där. Alla intervjuer har skett med hjälp av en 
minidisk. Efter varje intervju delade jag ut en folder där exempelvis mitt 
telefonnummer fanns med, dessutom fick jag deras telefonnummer. Detta för att vi 



 33

lätt skulle kunna få tag på varandra om vi hade eventuella frågor eller funderingar. 
Eftersom jag berört ett ganska känsligt ämne var det viktigt för mig att utveckla en 
god relation med förtroende i förhållandet till mina deltagare. Detta var ganska 
svårt eftersom jag hade en kort tid på mig, men vilket både jag och mina 
informanter är överens om att det har fungerat bra. Några av intervjuerna väckte 
många starka känslor vilket både jag och mina informanter påverkades av. 
Händelser och minnen om hur de exempelvis kom till Sverige var vid vissa 
intervjutillfällen väldigt känsloladdade. Under mina intervjuer kände jag mig aldrig 
under- eller överordnad, det kändes snarare som att vi var på samma nivå och 
jämlika. Intervjutillfällena kändes snarare som samtalstillfällen där vi satt och talade 
med varandra. Detta gjorde enligt min mening att vi kom varandra närmare och att 
intervjuerna blev intressantare och mer användbara eftersom samtalen på så sätt 
blev djupare och personligare.  
 

Bearbetning av intervjumaterialet 
Som jag nämnt innan under metodavsnittet genomfördes intervjuerna med hjälp av 
minidisk som sammanlagt var på cirka tre timmar. Dessa intervjuer transkriberades 
därefter till skrift på cirka femton sidor. Materialet genomgick sedan en så kallad 
kodning, vilket innebär en mer utförlig analys av materialet för att sedan utläsa 
specifika teman och områden som kännetecknar just den enskilde intervjun. 
Resultatet av kodningen blev tre huvudteman som löper genom texten som är 
integration, segregation och gemenskap.  

Urval 
Att studera hur människor upplever situationen i ett miljonprojektsområde utifrån 
deras åsikter krävde att urvalet avgränsades utifrån vissa kriterier. Jag valde att 
inrikta mig på invandrarkvinnor som bott i stadsdelen under ganska många år. Jag 
valde invandrarkvinnor eftersom jag under min första observation knappt såg några 
invandrarkvinnor och undrade vart de var. Jag ville att dessa kvinnor skulle ha bott 
i området ett bra tag eftersom de då är mer insatta och känner till området mer och 
eventuellt lite om dess historia. Urvalet som består av tre kvinnor gick inte genom 
något myndighetsregister, förening eller organisation utan genom personlig kontakt 
genom mig. Samtliga som tillfrågades om de ville ingå i min studie har givit sitt 
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samtycke, dessutom informerades de om syftet och de etiska aspekterna kring 
studien. Min första informant tipsade mig om bekanta till henne, vilka jag kunde 
intervjua. Dessa kvinnor ringde mig och vi bestämde en tid och plats där 
intervjuerna kunde ske.   
 

Mina deltagande observationer 
Jag utförde mina deltagande observationer i ett köpcentrum, ett bibliotek samt 
under intervjutillfällena, i informanternas bostad och på bostadsområdets lekplats. 
Jag lade en extra stor uppmärksamhet vid alla symboler som informanterna hade 
hemma. Exempel på sådana var; flaggor som hängde på väggarna, religiösa kors, 
religiösa tavlor och nationalsymboler. Även svenska symboler förekom i vissa hem. 
I Daniellas vardagsrum fanns ett vykort med svenska kungaparet på bokhyllan och 
på Olivias kylskåp hängde en svensk flagga hopsatt med en tysk. Jag fick många 
funderingar varför dessa symboler var så viktiga för dessa familjer. En av mina 
informanter förklarar: Jag tycker om att ha något från med mitt hemland… något som säger 
vem jag är. Eftersom dessa kvinnor inte är från Sverige vill de kanske visa att de har 
rötter någonstans eller så kanske de saknar sitt hemland.  
 
Observationerna i biblioteket var lite svårare eftersom jag knappt såg några 
invandrarkvinnor där. Dessutom var det svårt att bedöma vilka som var 
invandrarkvinnor, jag utgick mestadels enligt mina personliga föreställningar. Jag 
observerade främst kvinnor från mellanöstern eller liknande områden där jag både 
såg och hörde att de var från ett annat land. De få jag såg var antingen där med sina 
barn och lånade böcker eller så satt de med sina män som läste tidningar. Även i 
köpcentrumet var det svårt att se vart invandrarkvinnor träffas. På kaféet i 
köpcentrumet umgicks mestadels invandrarmän. De drack kaffe, spelade kort och 
umgicks med nära och kära. De flesta invandrarkvinnorna som befann sig i 
centrumet var där för att handla i mataffären, oftast med sina barn men även 
ensamma. På väg hem till informanterna vid intervjutillfällena lade jag märke till 
lekplatsen eller gården i bostadsområdet. Där umgicks några invandrarkvinnor, de 
satt på en bänk intill en gräsmatta och pratade på sitt språk medan barnen lekte 
med varandra.  Framför dem, på bordet låg det en påse med nötter eller frön och 
en termos med troligtvis kaffe. När intervjun med min informant var klar och jag 
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var på väg hem satt dessa kvinnor kvar bänken. Utifrån dessa observationer fick jag 
en föreställning om att invandrarkvinnors mötesplats oftast sker på gården eller i 
hemmet. Detta är en enkel och lättillgänglig mötesplats gentemot caféer som inte 
alls kräver lika stor tidsplanering eller transportmedel som exempelvis bil, buss eller 
spårvagn.  
 
I bostadsområdet där jag utförde mina intervjuer bor det många människor med 
olika etniska bakgrunder. Husen är byggda runt lekplatsen, nästan som en täckande 
mur för gården. Där finns en stor lekplats med en enorm grön gräsmatta, gungor, 
fotbollsplan, rutschbanor och diverse andra aktiviteter för barn. Från lekplatsen kan 
man inte se någon väg med bilar eller bussar eftersom husen skyddar platsen från 
trafik. Husen är höga, gråa och gjorda av betong med fönster och balkonger mot 
gården vilket förmodligen gör att föräldrar lätt kan ha koll på sina barn. Alla hus ser 
nästan likadana ut och som ny är det lätt att gå vilse. På gården finns även många 
bänkar med bord där föräldrar kan sitta på somrarna och titta till sina barn. På 
gården vistas mestadels barn och föräldrar, sällan syns några ungdomar till. 
Förmodligen vistas ungdomarna på någon annan mötesplats, men de som syns till 
sitter ofta i gäng på gräsmattan eller vid fotbollsplanen. 
 

Begreppsförklaringar    

Arbete 
Med begreppet utgår jag från Bauman som menar att arbete betingar en lön, som 
kan säljas och sannolikt köpas. Det är endast ett sådant arbete som har ett värde 
och som uppskattas av andra. Detta är enligt Bauman en enkel sammanfattning av 
den form som arbetsetiken historiskt har tagit i vårt samhälle.50 Jag tolkar detta och 
kommer endast att mena förvärvsarbete när jag talar om arbete i denna antologidel. 

Miljonprojektsområde 
Begreppet uppkom i samband med att cirka en miljon bostäder skulle byggas 
mellan 1965 och 1974. Kännetecknande för dessa är höga, relativt billiga och 
allmännyttiga hyreshus. Syftet med miljonprogrammen var att bostadsbristen skulle 
                                           
50 Bauman, Zygmunt, ”Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen”, (Göteborg, 1999), s. 14. 



 36

minskas och att människors boende skulle förbättras. Miljonprogramsområdenas 
uppkomst har sina rötter i folkhemmets tankar. ”Likhet, omtanke, samarbete, 
hjälpsamhet var nyckelbegrepp” i Per Albin Hanssons tal om Folkhemmet.51 Jag 
anser att denna förklaring av begreppets syfte och mål är identisk med begreppet 
förort och kommer därmed ibland att använda mig av begreppet förort när jag talar 
om miljonprogrammet.  
 

Förort 
I min del av antologin använder jag mig ibland av begreppet förort vilket jag utgår 
från NE’s definition av begreppet; 
 

”… avgränsat samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion. 
Förorterna tillkom som motvikt till den täta stadsbebyggelsen och uppfördes i 
regel på billigare mark och på pendlingsavstånd från stadscentrum. Som regel 
har förorterna ett eget centrum, men är starkt beroende av den större stadens 
utbud av arbetstillfällen och service.”52

 
Elisabeth Lilja menar att miljonprogrammens förorter alltid varit ifrågasatt, ända 
sedan efterkrigstiden. Inte förrän 1990-talet började diskussionen om segregation, 
vilket uppmärksammades och sågs som ett problem. Idag diskuteras och kritiseras 
livsvillkoren i förorterna och den fysiska omgivningens betydelse för människor. 
Det gemensamma som diskuterats under alla dessa år är att den varit negativ.  
 

Informanterna 
Informanterna till denna studie är tre invandrarkvinnor i åldern 40-60 år. De har 
alla olika bakgrunder, såväl som nationalitet, språk och anledningar till varför de 
just valde att bosätta sig här. De har varit bosatta i området under flera år och har 
på så sätt många meningsfulla åsikter, erfarenheter, synpunkter och de har även 
följt förändringar som skett i området genom åren.  
 

                                           
51 Lövgren, Sophia, ”Att skapa ett framtidens folk”, (Motala, 2002), s. 48. 
52 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178433&i_word=f%f6rort (2005-05-01), NE, sökord: förort. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178433&i_word=f%f6rort
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Presentation av informanterna 

Olivia Schulman 53

Olivia är gift, har tre barn och bor i ett mångkulturellt stadsområde i mellersta 
Sverige. För ungefär tjugo år sedan flyttade hon och hennes man från Tyskland till 
Sverige på grund av arbete, alla tre barnen är födda och uppväxta i Sverige. När de 
flyttade hit visste de inte så mycket om området, de tyckte att lägenheterna var fina 
och att det låg bra centralt. Dessutom var det en bra plats att låta deras barn växa 
upp på med fina lekplatser och nära till naturen. Idag är Olivia arbetssökande och 
har varit det i tre år. Hon hoppas på att få ett arbete eftersom hennes man också är 
arbetslös och har varit det i två år. Hon drömmer om att någon gång kunna köpa 
en egen villa eftersom de bott i samma lägenhet sen de kom till Sverige.  

Daniella Josef  
Daniella kom till Sverige från Turkiet för cirka femton år sedan med sin man och 
parets äldsta dotter. De har tre barn ihop, två av dem är födda i Sverige. De flyttade 
till området eftersom många landsmän från Turkiet bodde där och för att det var 
ett barnvänligt område. Idag är Daniella och hennes man arbetslösa och har varit 
det i några år. Hon går på olika projekt för att på så sätt förhoppningsvis få något 
arbete. Att kämpa och att inte ge upp är viktigt för henne då hon blivit nekad 
arbete ett dussin gånger.  

Sabina Pjanic  
Sabina kom till Sverige från Bosnien för tolv år sedan på grund av kriget. Hon 
flyttade hit med sin man och två barn som också är från Bosnien. De blev tilldelade 
en lägenhet i området där många landsmän bodde och som hade en fin lekplats för 
barnen. Idag har hennes söner flyttat hemifrån men de bor i samma område, inte 
alls långt ifrån Sabinas och hennes mans bostad. Sabina är arbetslös och så även 
hennes man, de har aldrig haft ett arbete i Sverige. I Bosnien arbetade hon som 
lärare i en balettskola och hennes man som fabriksarbetare. Sabina trivs i Sverige 
men hennes man vill flytta tillbaka till Bosnien eftersom hans familj bor där. Varje 

                                           
53 Namnen på informanterna och platserna har anonymiserats och avidentifierats.  
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sommar åker de ner dit för att hälsa på släktingar och bekanta, kanske flyttar de ner 
dit om några år.  

De boendes syn på området och gemenskap 
När det gäller mina informanters syn på området kan jag se att alla tre tycker att det 
är en bra plats för barn att växa upp i, med fina lekplatser och fritt från trafik. 
Daniella berättar att hennes barn trivs i området och att mycket beror på att deras 
klasskamrater och kompisar bor i området. 
 

”Något som är bra, som jag tycka med området är ju lekplatsen liksom. Barnen 
kan leka fritt och jag som förälder behöver inte oroa sig så mycket för bilar och 
så, det är ju skönt. Det finns alltid många barn ute som dom kan leka med så 
om dom har tråkigt hemma är det bara att gå ut, oftast hittar dom liksom 
någon kompis ute att leka med.” 

 
Det Daniella, och även Olivia tycker att det som är negativt med området är att det 
bildats gruppdelningar mellan olika människor från olika länder. Olivia som bott i 
området i ungefär tjugo år menar att det inte alltid varit så. Hon hävdar att man i 
början, när hon och hennes familj flyttade hit, kunde sitta på gården och prata med 
grannarna medan barnen lekte ihop, vilket man idag inte kan. Olivia säger att: 
 

”Idag vågar man liksom inte sätta sig vid folk på gården och prata för då svarar 
de oftast inte eller så tittar dom fult på en och det är lite obehagligt… Det bor 
inte alls många människor från Tyskland så då har man ingen att prata med. 
Oftast är det så att bosnier pratar med bosnier och araber med araber, och så 
vidare…” 

 
Sabina som är från Bosnien håller också med om att det förekommer 
gruppbildningar men hon anser att det mestadels är bra. Hon menar att det är 
skönt att man kan gå ut och prata med sitt folk på sitt eget språk då det svenska 
språket kan krångla för många. Hon menar att man känner mer gemenskap med 
sina landsmän eftersom man gått igenom liknade händelser, har samma språk och 
religion. Hade Daniella och Olivia flyttat till Sverige idag hade de inte valt att bo i 
detta område. De hade valt att bo någonstans där fler svenskar bor. De tycker att 
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det är viktigt att svenskar och invandrare integreras. Även Sabina, som trivs i 
området, menar att det borde bo fler svenskar i området. Alla tre menar att man på 
det sättet hade lärt sig det svenska språket mycket lättare och att man därför haft 
lättare att exempelvis få ett arbete. Daniella förklarar vad hon tycker om området 
och gruppbildningar; 
 

”Det finns både negativt och positivt om det… Det tråkiga är att många 
utlänningar bor på samma område, det är tråkigt. Det borde vara mer svenskar 
och blandas mer med invandrare det tycker jag är viktigt. Man kan lära känna 
flera va, det tycker jag är bra. Och så även språket förbättras då. Inte att man 
hamnar i samma folkgrupp, och språk, man kommer ingen vart, blandas det är 
bättre.” 

  

Utomståendes syn på området och stigmatisering  
Olivia berättar att vänner utanför området ofta tycker att hon är konstig eftersom 
hon bor där. Hon blir ofta utfrågad hur hon klarar av att leva i ett sådant område 
och om hon funderar på att flytta. I stort sätt trivs Olivia i området och tycker att 
det är jobbigt när utomstående påstår och hävdar olika saker. Hon menar att många 
ofta rynkar på näsan och att de har många fördomar om att det är stökigt och 
bråkigt, vilket hon inte håller med om. Denna allmänna bild stämmer ganska bra då 
jag frågat bekanta och vänner vad de tycker om området. Den allmänna 
uppfattningen baseras ofta på rykten som man hört genom andra eller genom 
media. Man tar ofta upp bråk, droger och kriminalitet och föreställningen om att 
området är ett lågstatusområde. Goffman hävdar att det är samhället som avgör 
vilka metoder som används för att placera människor i olika kategorier. Därefter 
bestäms inom varje sådan kategori vad som uppfattas som vanliga och naturliga för 
medlemmarna. De sociala spelregler som existerar inom kretsen gör det möjligt för 
oss människor att möta sådana som vi förväntar oss möta utan att egentligen ha 
någon eftertanke om saken.54

 

 

                                           
54 Goffman, Erving, , ”Stigma, den avvikandes roll och identitet”, (Göteborg, 2003), s.11. 
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Mötesplatser 
Sabina berättade under intervjun att hon ofta gick ut på gården med sina barn på 
somrarna när dem var små. Där kunde de leka och Sabina träffade ofta vänner som 
också hade barn. Även idag, fast hennes barn är vuxna, går hon ut ibland för att 
umgås med vänner. Alla hennes vänner på gården är från Bosnien och det är 
väldigt sällan hon pratar med andra. Där kan de sitta länge och prata, ibland från 
morgon till kväll. Hon förklarar vidare: 
 

”… man går ut, när man är hungrig går man hem och äter och sen man går ut 
igen. Det är bra för vad ska man göra hemma? Man sitter, pratar, tar med sig 
kaffe och barnen leker med varandra.” 

 
Även Daniella berättar att hon ibland går ut på gården med sina barn på somrarna. 
Hon har en liknande förklaring som Sabina, att hon då ofta träffar vänner som hon 
umgås med då barnen leker med varandra. Daniella menar att hon sällan har tid för 
att bara umgås med vänner, att det är bättre att träffas någonstans där även barnen 
kan leka. På somrarna åker hennes familj och släktingar ofta till sjöar eller parker 
där de kan umgås hela dagen och barnen kan bada eller leka. Olivia menar att hon 
sällan sitter på gården medan hennes barn leker. Oftast ringer barnen till en kompis 
som de sedan träffar ute. Även hon menar att hon sällan har tid för att umgås med 
vänner på fik eller liknande, det händer kanske en eller två gånger i månaden. Detta 
beror på att centrumet ligger ganska långt borta, att hon sällan har tid eftersom hon 
har barn att ta hand om. Hon menar däremot att hon ofta bjuder över vänner eller 
blir bortbjuden själv någon gång i veckan.  
 

Vi och dom 
Informanterna höll med om att det förekommer ”vi och dem” känsla mellan 
invandrare och svenskar och att det är svårt, om inte omöjligt att få bort stämpeln. 
Daniella menar att även hennes två barn som är födda i Sverige och som kan de 
svenska traditionerna bättre än de turkiska, har svenskt medborgarskap och kan det 
svenska språket flytande anses som invandrare. Hon frågar sig själv när man blir 
svensk och vad mer man måste göra för att bli betraktad som svensk. Daniella 
berättar om en granne i området som kom till Sverige ungefär när hon själv kom, 
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men till skillnad från Daniella var hon från USA. Denna granne har idag arbete och 
anses som svensk av många. Hon har även barn som är födda i Sverige och de 
betraktas som helsvenskar. Detta tycker Daniella är orättvist och hon tror att detta 
beror på vart man som människa är ifrån. Daniella säger att: 
 

”Är man från ett visst land, blir man nog aldrig svensk… Är man från ett 
västerländskt land blir man nog nästan direkt svensk, tror jag. Många drar en 
över en kant liksom… du är från ett arabland, du är muslim och så vidare. Jag 
tror svenskar är rädda eller vad man kan säga för det de inte vet om. De känner 
kanske mer gemenskap med västerlänningar och kanske därför prioriterar de 
före oss.” 

 
Sabina berättade att så fort hon går någonstans exempelvis en arbetsintervju, möten 
eller när hon träffar nya människor och de hör hennes brytning frågar de oftast 
direkt vart hon kommer ifrån. När hon berättar att hon är från Bosnien frågar de 
nästan alltid om hon är muslim. Hon känner ofta att hon får försvara sig då de ofta 
ställer konstiga frågor om hennes religion och berättar att: 
 

”Jag brukar ibland få konstiga frågor som slår din man dig, vad säger din man 
om att du vill arbeta och så. Min man slår inte mig och han blir bara glad om 
jag skulle hitta ett jobb. Dom säger att dom läst ”inte utan min dotter” och vet 
hur det kan vara. Jag tror inte att dom vet, alla är inte likadana.” 

 
Olivia känner detta också ibland, att hon blir tillfrågad var hon kommer ifrån 
eftersom hon bryter på svenska. Oftast blir de bara positivt överraskade och säger 
att hon är duktig på svenska. Det har även hänt några gånger att de börjar prata om 
drottningen. Olivia berättar att: 
 

”Dom kan säga ibland att jag har samma dialekt eller pratar som drottning 
Silvia… En gång började en person prata om hur drottningen och kungen 
träffades och att de passar så fint ihop eftersom drottningen är så vacker och 
snäll.” 
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Människan vill skapa ordning genom att kategorisera andra människor, sortera och 
organisera. Ett sätt att kategorisera människor är att dela in dem i olika grupper, 
tilldela dem sociala identiteter och tillskriva grupperna olika egenskaper.55 Bauman 
nämner ”vi och dem” känslorna vilket jag kan koppla till vad mina informanter 
berättat under intervjuerna. Nedanstående citat är ur boken Att tänka sociologiskt 
vilket förklarar innebörderna av de två begreppen. 
 

”Vi är ”vi” bara i den utsträckningen som det finns människor som inte är vi 
utan ”de”, och de i sin tur hör ihop, bildar en grupp, bara för att var och en av 
dem har samma kännetecken: ingen av dem är ”en av oss”.” 56

 
Bauman menar att ”vi” står för den grupp som man vill tillhöra. Det är en plats där 
man känner sig hemma, trygg och tycker om att vara. Det som händer inom denna 
grupp är betydelsefull för mig då jag förstår det och vet och hur jag ska bära mig åt. 
”De” står för en grupp där jag varken vill eller kan tillhöra. Det som föregår i denna 
är oviktigt och inte betydelsefullt. Jag förstår knappt deras beteende och det som 
därför pågår inom denna grupp är i stor sträckning oförutsägbart och där med 
avskräckande.57

 

Vad kan förbättras? 
Informanterna höll med om att samhället gör mycket för att förbättra invandrares 
situation, men att ännu fler åtgärder måste åstadkommas för att integrationen ska 
bli bättre. Olivia tycker att det som är bra är att broschyrer från exempelvis 
sjukvården skrivs på olika språk. Daniella tycker att det är bra att olika projekt 
ordnas, men att det även där oftast är många invandrare och som dessutom 
vanligtvis anordnas av invandrare, vilket gör att människor struntar i att tala 
svenska och att gruppbildningar till och med sker på de olika anordnande 
projekten. Särskilt svårt kan det vara för äldre att integreras, då de inte går i skolan 
eller arbetar och därmed hamnar i en ond cirkel. De umgås alltså bara med sina 

                                           
55 Wellros, Seija, ”Språk, kultur och social identitet”, (Lund, 1998), s.161 ff. 
56 Bauman, Zygmunt, ”Att tänka sociologiskt”, (England, 1992), s.69. 
57 Ibid. s.53. 



 43

landsmän, ser på tv-program på deras språk och lär sig knappt någon svenska. 
Daniella menar att en del invandrare inte ens kan skriva sitt namn på svenska, vilket 
hon betraktar som hemskt då de bott i Sverige under en längre tid. Daniella anser 
att detta är något som samhället absolut måste ändra på för både svenskar och 
invandrarnas skull. De yngre har betydligt lättare att komma in i det svenska 
samhället då de går i skolan och umgås med olika människor vilket gör att de då 
måste tala svenska. För de yngre är det även lättare att lära sig språket, språket som 
enligt informanterna är största källan till integration. Alla tre informanterna betonar 
gång på gång att integrationen mellan svenskar och invandrare är alldeles för liten, 
vilket är den absoluta viktigaste punkten då vi bor i ett gemensamt samhälle.  
 

Segregationens påverkan på individen  
Informanterna höll med om att segregering mer eller mindre påverkar deras 
identitet då bland annat deras kontaktnät med svenskar inte utvidgas. Alla 
informanter tror att ett stort nätverk av kontakter är den största möjligheten till 
arbete i dagens samhälle då anställningar oftast sker via kontakter med bekanta. 
Eftersom dessa kvinnor känner få svenskar försvårar det på så vis deras situation 
ännu mera.  
 
Kvinnorna menar även att de ofta blir tillskrivna en identitet av människor utanför 
bostadsområdet då de berättar vart de bor. Ofta får dessa kvinnor försvara sitt 
bostadsområde då andra har förbestämda bilder av området. Detta är något som 
informanterna upplever som jobbigt och pressande, att hela tiden behöva bevisa 
motsatsen. Magnusson skriver att segregation leder till att många inte blir sedda 
som de personer de är eller vill vara, utan just kränks och förödmjukas.58 Olivia 
berättar nedan hur hon ständigt får kämpa med andra människors fördomar och 
orättvisa värderingar. 
 

”Visst kan jag känna att jag får en identitet… Jag är invandrare, arbetslös och 
bor här. Människor kan tro att jag är mindre värd för det och tittar ner på mig. 

                                           
58 Franzén, Mats, ”Problemet segregation: en orättvis jämförelse” i Magnusson, Lena (red), ”Den delade 
staden”, (Umeå, 2001), s.28. 
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Det har hänt, flera gånger och kommer att säkert ske fler gånger. Det dom inte 
ser att jag hela tiden får kämpa med att bevisa att jag är mer än så och klara av 
mera. Jag vill inte vara arbetslös och jag, som många tror, vill helst inte bo här. 
Jag vill umgås med svenskar, jag gillar Sverige och svenskar…” 

 
Lilja menar att identiteten skapas i samspel med omgivningen genom att vi 
känslomässigt tar miljön som en ägodel. För de boende kan miljön i stadsdelen 
skapa identitet och mening i vardagslivet. Författaren menar att identiteten byggs 
upp i samspel mellan bebyggelsen och de verksamheter, människor och händelser 
som är knutna till platsen. Allt detta deltar till att skapa individens identitet. 59  
 

Avslutande diskussion  
Syftet med denna antologidel var att belysa invandrarkvinnors åsikter om hur det är 
att leva i ett miljonprojektsområde. Jag ville lyfta fram hur de upplever 
integrationen och gemenskapen i bostadsområdet Det som informanterna mest 
poängterade var att integrationen i samhället är alldeles för liten. De menade att 
integrationen är viktigt del i identitetsutvecklingen då bland annat språket kan 
förbättras och härigenom kan kontakter med fler människor skapas. På så vis kan 
invandrare och svenskar kommunicera lättare och förståelsen för olika kulturer öka. 
Även i ett miljonprojektsområde kan kommunikationen brista bland invandrare då 
gruppbildningar skapas efter språk. Eftersom svenskan brister händer det lätt att 
människor hellre umgås med folk, från sitt land som talar samma språk. Detta är 
något som jag tagit till mig och funderat mycket över. Att gruppbildningar sker i ett 
sådant område har jag innan inte funderat över. Det jag har hört och läst om är att 
det förekommer en stor gemenskap bland invandrare i förorter, men att det 
förekommer gruppbildningar utifrån vilket land man kommer ifrån var nytt för 
mig. Det jag lärt mig och håller med informanterna om är att språket har en otroligt 
stor betydelse för hur en individ integreras i samhället. Om integrationen i Sverige 
var bättre tror jag även att förståelsen för individer från olika länder skulle öka samt 
att vi och dom känslan skulle minskas. Skulle svenskar och invandrare beblandas 
bättre i bostadsområden skulle det enligt mina åsikter leda till att svenska språket 

                                           
59 Lilja, Elisabeth, ”Den ifrågasatta förorten” (Borås, 1999) s. 15 ff.  
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förbättrades snabbare och lättare för människor. På så sätt skulle exempelvis 
gruppbildningar i bostadsområdena eventuellt upphöra och människor med olika 
bakgrunder skulle börja umgås. Jag är medveten om att detta är något som kräver 
mycket tid och pengar och om vårt samhälle är byggt för det eller inte kan 
diskuteras. Jag anser att mötesplatsen på gården är en bra plats just för möten som 
bör utvecklas och utnyttjas då många inte har tid och pengar för att ta sig till 
mötesplatser som kräver långväga transport för att umgås med andra människor.  
 
I och med att förståelsen kring olika kulturer skulle förbättras genom ökad 
integration tror jag även att begreppet invandrare skulle få en positivare klang. 
Enligt mig verkar begreppet invandrare i dagens samhälle som något negativt, det 
karakteriserar något främmande och okänt, något som ingen människa vill bli 
kallad. Om dagens samhälle utgår från välfärdsstatens och folkhemmets syn, att 
begreppen integration och jämlikhet är en viktig del i samhället tycker jag inte att 
begreppet invandrare håller denna syn. Begreppen svensk och invandrare har inte 
alls samma status och kan därför inte kallas jämlikt. Däremot anser jag att en 
människa född i Sverige eller en person som varit bosatt i Sverige under en längre 
tid och en nyanländ inte kan båda kallas svensk eftersom det finns skillnader och 
gränser. Dock anser jag att synen på begreppet invandrare bör förändras och få en 
positivare innebörd eftersom detta inte är något negativt eller mindre värt. Detta 
bland annat genom, som nämndes tidigare, ökad förstålelse och inte rädsla för 
människor från andra länder.  
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 Kulturarvets betydelse 
Pontus Pfeiffer 

 

Inledning 
Att som människa ställas inför ett faktum där man tvingas lämna allt man äger är 
något som svenskar kan ha svårt att förställa sig. En del av identiteten rycks hastigt 
bort där individen och familjen många gånger går igenom traumatiska upplevelser. 
Den del av identiteten som kommer att belysas i denna del är kopplad till 
individens etnicitet och arv.  
 
Att vara invandrare i dagens samhälle skiljer sig från det de som invandrade tidigare 
till Sverige upplevde. Huvudorsaken är att vi idag har en arbetsmarknad som har 
ändrat sin spelplan. Det är idag svårt få en anställning direkt efter gymnasiet. Vi 
måste studera vidare för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Konkurrensen 
om våra arbeten är större än någonsin, vilket har gjort att människor som kommit 
till Sverige fått allt svårare att kunna konkurrera på samma villkor, då deras 
behärskning av svenska språket ofta är bristfälligt. Dagligen diskuteras det hur 
invandrare ska kunna integreras och vara en del av det svenska samhället. Detta är 
något som jag kommer att ta upp i denna antologi. 
 

Syfte 
Det arbete jag har författat har sitt fokus på kulturarvets påverkan samt betydelse 
för individen. Detta är ett område som jag anser är väldigt intressant då det är ett 
ämne som diskuteras mycket i media. Det diskuteras hur man ska lösa problemet 
med att svenskar och invandrare lever så avskilt från varandra. Samtidigt som 
individen ska assimileras i det svenska samhället är det dock mycket viktigt att 
individen inte glömmer sin kulturella bakgrund. Detta kan skapa ett problem för 
individen eftersom han känner föräldrarnas krav på att t.ex. tala bosniska hemma 
samt bete sig på ett ”bosniskt sätt”. Samtidigt som denna person vill vara en del av 
den svenska kulturen. Syftet med denna studie är dessutom att studera hur 
relationerna till varandra påverkas inom den egna gruppen då de möter en ny 
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kultur. Vilka möjligheter eller begränsningar ställs dessa människor inför vid en 
sådan situation? Jag ska även studera hur man skapar ett kulturarv samt hur ett 
sådant kan bevaras. 
 
Jag har valt att fokusera detta arbete på den bosniska befolkningen i Sverige då det 
är en relativt nyanländ grupp. Det är dessutom en grupp som under det senaste 
decenniet blivit en av de stora minoritetsgrupperna. Den bosniska kulturen är en 
väldigt intressant kultur att studera eftersom befolkningen till stor del är muslimer 
vilket gör att den skiljer sig från många delar av Europa. Kulturen är präglad av den 
muslimska världen men samtidigt en del av Europa både geografiskt och historiskt.  
 

Frågeställningar 
Vilken påverkan har kulturarvet för individens möjligheter till integration? Skapar 
kulturarvet möjligheter eller begränsningar för individen att integreras i samhället? 
På vilket sätt skapar bosniaker kulturarv? 

Definitioner 
Jag kommer i denna del ta upp begrepp som är vikiga för förståelsen av min text. 
Vissa av dessa begrepp nämns några enstaka gånger medan vissa återkommer i hela 
antologin. 

Bosniaker 
NE har denna förklaring:  
 

”den slavisktalande befolkningen av muslimskt ursprung i Bosnien och 
Hercegovina, tidigare kallad muslimani (muslimer), som hade status som folk i 
det forna Jugoslavien. Som bosniaker räknas ofta också muslimer från andra 
delar av det forna Jugoslavien med serbokroatiska som modersmål.”60

 
Den grupp av bosnier som jag studerat och intervjuat är alla bosniaker då en stor 
majoritet av föreningens medlemmar och alla mina informanter är muslimer. 

                                           
60 www.ne.se, sökord: bosniaker. 050413 

http://www.ne.se/
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Kulturarv 
Vad är kulturarv? Studerar man ordet kulturarv innehåller det två ord, kultur och 
arv. Ordet arv gör att ordet får sin betydelse men gör samtidigt att ordet får många 
olika betydelser. Ordets betydelse ändras då det sätts inom ett visst sammanhang. 
En arkitekt associerar ordet med ett visst föremål eller byggnader som har ett 
kulturellt värde historiskt. För en konstnär kan ordet betyda en viss konstform eller 
konstverk med ett värde som gör att den bör bevaras för framtiden. Kulturarv kan 
även få en byråkratisk mening då t.ex. landområden (nationalparker), byggnader (k-
märkning) och historiska efterlämningar (hällristningar) får ett skydd för bevarande 
eller mot förstörelse. Dessa värden anses väldigt viktiga vilket gör att samhället ger 
dem ett juridisk skydd. Skydd kan man se som ett genomgående drag kring ordet 
kulturarv då ordet ofta används när yttre faktorer hotar dess existens t.ex. rivningar 
av byggnader.  
 
Enligt Nationalencyklopedin har ordet en annan betydelse: ”idéer och värderingar som 
ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram”61. Min definition 
av kulturarv är människors samlade historia och traditioner som är det centrala för 
individens etnicitet. Precis som Owe Ronström menar i boken ”Kritisk etnologi” är 
kulturarv inte enbart en spegling av dåtid utan framför allt något som har med 
samtid och framtid att göra.62 Jag kommer i denna antologi att utgå från dessa 
definitioner och sedan relatera det från mina informanters svar. Från dessa svar kan 
jag på så sätt analysera hur kulturarvet har påverkat dem i vardagslivet samt 
arbetslivet. 
 

Diaspora 
Diaspora är ett begrepp som under åren blivit mer och mer komplicerat. Ordet har 
fått en bredare betydelse då det använts i flera omfattande områden. En enkel 
förklaring av ordet är ”den del av ett folk som lever utanför sitt hemland”.63 Att använda 
ord som folk och hemland är precis som socialantropologen Ulf Björklund menar 

                                           
61 www.ne.se, sökord: kulturarv, 050309. 
62 Ronström, Owe, ”Kulturarvspolitik” i Blehr, Barbro (red), ”Kritisk etnologi”, (Stockholm, 2001) s.87. 
63 Björklund, Ulf, ”Att studera en diaspora: den armeniska förskingringen som fält” i Hannerz, Ulf (red), ”Flera fält i ett”, 
(Stockholm, 2001) s. 89. 

http://www.ne.se/
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allt för stort. Jag kommer precis som honom att ställas inför frågor som t.ex. vad är 
ett folk. Vad är ett hemland? Detta är något som är problematiskt för bosnier 
eftersom att de dels har flera olika folkgrupper samt att begreppet hemland 
historiskt har haft olika betydelser. 

Metod 
Jag har i mitt arbete utfört deltagande observationer för att dels komma i kontakt 
med fältet och dess medlemmar för intervjuer. Dessa deltagande observationer har 
dessutom varit ett väldigt bra sätt att tyda mönster i hur människorna skapar och 
bevarar sin bosniska identitet. Jag utförde ett flertal intervjuer för att mer ingående 
få fram information om deras situation i Sverige. Dessa intervjuer spelades in på 
minidisk för att jag senare skulle kunna transkribera dem. I transkriberingen skrevs 
allt som sades vilket gjorde att jag senare kunde analysera materialet djupare. Från 
dessa transkriptioner har jag sedan kodat materialet för att tyda gemensamma drag 
samt information som skiljer sig från mängden. Jag har dessutom tagit ut flera citat 
för att belysa åsikter och mönster som jag anser relevanta för detta ämne. Under en 
intervju fick jag hjälp av en bosnisk man för att kunna översätta vid intervjutillfället, 
eftersom informantens svenska språk var väldigt bristfälligt. Detta kan ses som en 
mindre värd informationskälla då informationen är återberättad via en annan 
person, det vill säga andrahandsinformation. Samtidigt måste jag som forskare 
förlita mig på min översättare eftersom jag inte har några möjligheter att kontrollera 
informationens sanningshalt. Ur en annan synvinkel kan denna intervju ha större 
sanningshalt eftersom frågorna ställs på informantens hemspråk. Detta på grund av 
att min översättare kan det bosniska språket väldigt väl och på så sätt formulerar 
frågorna så att informanterna förstår lättare. Mina andra intervjuer kan på så sätt 
vara begränsade eftersom vissa språkbrister existerade där. Men till skillnad från 
den andra intervjun krävdes det inte någon översättning. Jag har under mina 
deltagande observationer även stött på språksvårigheter eftersom det enbart talades 
bosniska i lokalen. Detta kan ha medfört att jag stängts ute från information som 
en forskare med bosnisk språkkunskap kanske skulle ha uppfattat. 
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Presentation av fältet, fälterfarenhet och informanterna 
Jag har valt förlägga min fältstudie till en bosnisk förening i en medelstor svensk 
stad. Denna förening är en samlingsplats för bosnier i staden. Under och efter 
kriget på Balkan flydde många bosnier till Sverige, och en stor andel kom till denna 
stad. Föreningen bildades redan 1992 som ett sätt att hålla kontakten med sina 
landsmän i regionen. Den största delen av dem kom under denna tid. Sedan starten 
har medlemsantalet ökat och nu är föreningen en av de största bosniska 
föreningarna i landet. För närvarande är medlemsantalet ca. 1 000 personer. I 
föreningens lokaler kan man träffas och umgås med sina landsmän. Mitt fält har 
varit samlingslokalen i föreningen eftersom det är en ständig rörelse av människor 
till och från kringliggande rum. Lokalen är även som en ”kärna” i verksamheten då 
den dels är en genomfart till föreningens verksamheter samt även en plats för 
deltagarna att ta en paus under sitt besök. I lokalen finns en cafeteria med ett utbud 
av fikabröd samt annan förtäring. Där kan man även spela biljard samt se på TV 
med bland annat bosniska nyheter. Denna lokal besöks till stor del av män i 50-60 
års åldern för att spela kort samt diskutera det senaste från hemlandet. Runt om i 
lokalen hänger det nationella symboler samt information om föreningens framtida 
verksamheter och aktiviteter. All denna information är skriven på bosniska vilket i 
sig förstärker känslan att man befinner sig på en bosnisk förening. 
 
Min kontakt med föreningen har under studien varit väldigt bra. Vid mitt första 
möte med representanter från föreningen presenterade jag vart jag kom ifrån samt 
syftet med denna antologi. Jag lämnade dessutom mitt telefonnummer och e-post 
för att vi skulle kunna kontakta varandra vid eventuella frågor. Under mitt fösta 
besök fick jag en rundvandring i lokalen. I lokalen visade de upp bland annat ett 
rum som var inrett precis som ett bosniskt hem i Bosnien. Vid detta tillfälle fick jag 
dessutom en del litteratur om Bosnien. Tanken med detta var troligtvis att jag skulle 
få en bra bild av den bosniska kulturen. Den litteratur jag fick kändes som 
studiematerial till någon verksamhet. Några av böckerna var barnböcker. I dessa 
böcker beskrevs hur konflikten uppkom i forna Jugoslavien. Min första reflektion 
var att dessa böcker förmodligen var till för att informera föreningens barn om sitt 
förflutna samt det kulturella arvet. Vid mitt andra besök fick jag informationsblad 
om föreningens verksamhet bland annat om deras populära folkdansaktivitet för 
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ungdomar samt fotbollsförening. Alla representanter från föreningen har visat stort 
intresse att hjälpa till vilket har varit en viktig del i hur min studie genomförts.  
 
Jag har valt informanter i olika åldrar för att få information som täcker alla 
generationer samt relationer till sitt hemland. Mina informanter är i ca 20-, 30-, 50- 
samt 75-års åldern. Gemensamt hos mina informanter är att alla är män vilket 
grundar sig i att de är enormt överrepresenterade i cafélokalen. Dessa informanter 
fick jag kontakt med vid mina besök i föreningens lokaler. Min äldsta informant 
fick jag hjälp av en bosnisk man med att få kontakt med eftersom han enbart talade 
bosniska. Genom honom fick min informant ta del av vad denna antologi handlar 
om samt varför vi gör denna. 
 
Jag har valt att använda mig av fiktiva namn i denna antologi för att mina 
informanter ska känna sig trygga och inte bli igenkända. Jag har fått hjälp av en 
bosnisk student att välja bosniakiska namn. Syftet med detta var att avhjälpa en 
tänkbar etisk problematik då många av namnen från Bosnien antingen kan vara 
kroatiska, serbiska eller bosniska. Eftersom alla mina informanter är muslimer samt 
att denna antologidel kommer att belysa bosniakernas situation är det extra viktigt 
att kunna ge rätt etniska namn. Mina intervjuer gjordes i föreningens lokaler för att 
informanterna skulle känna sig trygga i situationen men samtidigt för att jag där 
kunde få tag på de informanter som jag ville.  
 
Den yngsta informanten Amel har levt halva sitt liv i Sverige och halva i Bosnien. 
Intervjun med honom gav svar på hur yngre ser på sin kultur samt hur han 
anammat den svenska livsstilen. Den näst yngsta informanten Nihad som är ca 30 
år har upplevt sin ungdomsperiod i Bosnien vilket ger information om hur 
ungdomars situation och förhållande till sin kultur har förändrats sedan ankomsten 
till Sverige. 
 
Min näst äldste informant Sead som är i ca 50-års åldern har bott en stor del av sitt 
liv i Bosnien. Han har varit i vuxen ålder i både Bosnien och Sverige vilket gör att 
han kan reflektera över livet där och jämföra det med Sverige. Han har dessutom 
varit arbetsverksam i båda länderna och kan på så sätt ge information om hur 
arbetsmarknaden varit en integrerande kraft. Min äldste informant Muhamet var 
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nästan i pensionsåldern när han kom till Sverige. Han ger information om de äldres 
situation och hur de ska kunna integreras. 
 

Etik 
Under detta arbete har jag ställts inför flera olika etiska dilemman. Alla mina 
informanter har flytt från krigshärjat område vilket medfört att jag ställts inför 
dessa frågor: Vad ska man gå in på? Vad bör man utelämna? Då det har varit 
information som jag ansett vara alltför känsligt har jag istället valt andra citat som 
berättar liknande upplevelser och känslor. 
 
I denna antologidel har jag flera citat från mina intervjuer. Jag har valt att skriva 
citat helt ordagrant eftersom språkbristerna i citaten öppnat andra vägar i denna 
text. Från början kunde dessa citat göra mig fundersam över hur läsarna till denna 
antologi ska förstå vad vissa av mina informanter menar. Detta har sedan utvecklats 
till att språket medfört en ny information t.ex. citaten visar på språkbrister hos 
invandrare osv. Vissa av mina citat är däremot ändrade då de svenska 
språkkunskaperna var väldigt små. Vid detta tillfälle hjälpte en bosnisk man mig 
med översättandet. Detta har gjort att min äldsta informant Muhamets ord har 
översatts från bosniska till engelska. Sedan har jag fått översätta den engelska 
översättningen till svenska. Därför är Muhamets ord en direkt översättning från 
översättarens, men bitvis även en sammanfattning av ett resonemang han för 
eftersom det stundtals även förekom språkbrister i engelskan. 

 

Kriget på Balkan 
För att förstå den problematik mina informanter har upplevt tänkte jag här förklara 
en lite kort orsakerna till kriget i f.d. Jugoslavien. Samtidigt ger denna information 
om den förskingringen som drabbat det bosniska folket. 
 
Bosnien var en del av f.d. Jugoslavien fram till 1992. Efter Jugoslaviens presidents 
Titos död 1980 började landet att sakta splittras sönder. Landet innehöll flera små 
republiker med olika folkgrupper (bosniaker, serber och kroater). De nationella 
motsättningarna hade fram till Titos död hållits tillbaka genom det starka 
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kommunistiska styret från Belgrad. En viktig händelse som man inte får glömma 
bort är kommunismens fall. Detta medförde ett ifrågasättande av regimen samt den 
nationella ”gemenskapen”. Bosniens grannländer Slovenien och Kroatien som 
också varit en del av Jugoslavien blev självständiga 1991, vilket gjorde att i Bosnien 
med sin blandade befolkning ökades motsättningarna. 1992 erkändes Bosnien som 
en självständig stat av USA och EG (nuvarande EU) och i samband med detta 
utropade även de bosniska serberna ”Den serbiska republiken Bosnien och 
Hercegovina”. Detta ledde till motsättningarna ökade vilket till slut ledde till ett 
inbördeskrig. De bosniska serberna som ville ha kvar sitt inflytande i Bosnien 
stöddes av Jugoslavien mot den stora folkgruppen bosniakerna som redan hade 
utropat ett multietniskt Bosnien. I Bosnien bodde även kroater som även dem var i 
strid med serberna vilket gjorde att de 1992 utropade en kroatisk självstyrande stat 
(Kroatiska Republiken Herceg-Bosna). Detta gjorde även att kroaterna och 
bosniaker i sin tur började strida mot varandra. Dessa motsättningar utgjorde ett 
fruktansvärt inbördeskrig där all gammal vänskap försvann och nationellt hat 
utvecklades. Detta krig pågick i ca tre och ett halvt år tills fredsuppgörelsen kom till 
genom Washingtonavtalet 1994, där man delade upp landet i flera etniska 
områden.64

 
I dagens Sverige och Europa diskuterar vi hur en gemensam övernationell 
gemensam identitet ska konstitueras. Identitet och nationalism byggd på rädsla för 
”den andre” och nationella aggressioner ska ersättas med samarbete. Ur ett 
bosniskt perspektiv är dock fenomenet aggressiv nationalism och rädsla för ”den 
andre” ingen avlägsen företeelse då nationalismen bara för några år sedan visade 
hur den kunde föda fram hat. Jag frågade Sead: 
 

Pontus :”Hur känner ni om ni tittar tillbaka på detta, hur är er relation nu?” 

Sead: ”Jag har varit några gånger där sen kriget, många gånger. Det var väldigt 
spänt i början. Vi hade så mycket i ryggen som växt från oss. Men vi har 
kunnat snacka mer och mer. Tider kanske läker såren, men det var mycket som 
hände där nere”. 

                                           
64 Utrikespolitiska institutet, Höglund, Lena (red), ”Länder i fickformat: Bosnien-Hercegovina”, (Stockholm, 2001), s.10ff. 
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Från denna nationalism ser utvecklingen ut att gå mot allt bättre relationer. Alla 
mina informanter medger dock svårigheterna i att glömma det fruktansvärda som 
hände men ser samtidigt en möjlig framtida försoning. Informanterna ser 
europasamarbetet som en viktig del i hur utvecklingen ska fortskrida. Trots det 
relativt nya landet Bosnien-Hercegovina med sin särskiljande kultur känner de en 
gemenskap med det övriga Europa. Mycket av detta kan såklart förklaras i det 
demokratiarbete som förts på Balkan. Men informanterna ansåg att det fortfarande 
finns mycket kvar att göra för att kanske i framtiden kunna bli medlemmar i 
Europeiska unionen. 

Diaspora - ett sätt att skapa kulturarv 
Under mina observationer och intervjuer har mina informanter ständigt 
återkommit till det tragiska kriget Bosnien. Detta har gjort att jag har kunnat se ett 
mönster i hur de förmedlar sin historiska bakgrund till nästa generation. Lidandet är 
något alla mina informanter har gemensamt, vilket gör att man kan säga att detta är 
ett sätt för dem att skapa ett kulturarv. Efter kriget spriddes den bosniska 
befolkningen till flera delar av Europa. Den tragiska historien som återberättas blir 
ett sätt att konstruera och rekonstruera sig som bosniaker. Detta blir eventuellt ett 
sammanhållande element trots avstånd och olika sorters liv i främmande länder. 
 
För kunna studera och konstatera diaspora ska den grupp som står i fokus ha ett 
flertal gemensamma drag som t.ex. historik och identifieringen med varandra. Detta 
kan såklart ses som en förutsättning vilket man kan se i mitt val av grupp som i 
denna studie är bosniaker. Denna grupp har alla dessa kriterier för att kunna 
diskutera existerandet av diaspora samt dess betydelse i att förmedla sin kultur. 
 
James Clifford diskuterar relationerna mellan diasporan, avståndet och separationen 
till hemland som något som inte enbart är en saknad av hemlandet. I dagens 
informationssamhälle finns det flera enkla kommunikationsmedel för att hålla 
kontakt med hemlandet. Informationssamhället har reducerat avståndet i världen 
vilket gjort att folkgrupperna nu via dessa tekniker kan förmedla och bevara sin 
kultur med varandra runt om i världen. Avståndet till hemland kan på så sätt vara 
hur långt som helst utan att individernas situation kallas för diaspora. Diasporan är 
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mer en form av känsla att leva i exil.65 För bosniakerna blir då gemenskapen den 
känsla av gemensamt lidande samt förskingringen av folket. 

Att lämna sitt hemland 
I intervjuerna kom vi in på känslan att tvingas lämna sitt land och behöva flytta till 
ett annat, i detta fall Sverige. Alla mina informanter har dessa känslor när de 
associerar till denna händelse: Känslan att lämna allt man äger och har, rotlöshet 
som stärkt identitet, kluvenhet om man gjorde rätt, hopplöshet men samtidigt 
förhoppningar. 
 
Mina äldre informanter berättade om det trauma det innebar att lämna allt de ägde. 
Gårdar som familjen drivit i generationer tvingades de snabbt lämna då hatet mot 
dem blev allt för stort. Sead berättade detta:  
 

”Mina vänner sa som inte är muslimer. –Åk, stanna inte kvar här, allt kan 
hända er. Men jag sa inte kan det hända mig något, vi har ju inte emot 
varandra. Jag fick lämna min stora gård som min far ärvt”.  

 
Känslan av rotlöshet kände de då relationerna till dem som förut sågs som bröder 
inte längre ville eller kunde kännas vid dem. De äldre informanterna talar väldigt 
mycket om tiden innan kriget då grupperna inte var i konflikt. Sead talade mycket 
om brödrakänslan han hade till de andra folkgrupperna i Bosnien innan kriget. Han 
säger: ”Vi umgicks med alla. Folk gifte sig med alla, aldrig inte alltid med samma.” ”Det 
värsta var att lämna alla vänner som man inte var ovänner med.”  
Samtidigt som känslan av att inte vara önskvärda, kände de en förtvivlan om varför 
de skulle ge upp sitt land. Rotlöshetskänslan kan ha gjort att de stärkt den egna 
identiteten som bosniak. En nationell identitet kan mycket väl ha byggts upp på 
grund av detta förtryck. 
 
Mina informanter ställdes också inför frågan ”gjorde vi rätt som gav upp?”. De 
kände starka känslor för sitt land och folk vilket i sig är ganska självklart. Tankarna 

                                           
65  Clifford, James, ”Cultural Anthropology”, Vol. 9, No3, Further Inflections: Towards Ethnographies of the future, 
(University of California, Santa Cruz, 1994), s.304ff. 
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om att fly kom när situationen där blev allt för svår. När de lämnade Bosnien 
skildes de från släkt och vänner med ett avsked att kanske aldrig återse varandra. 
Sead kommenterade detta om situationen när han lämnade Bosnien: 
 

Pontus: ”Kände ni att ni gjorde rätt?” 

Sead: ”Det är klar att man kanske gjorde rätt. Situationen blev värre och värre 
och man kunde inte längre känna sig säker. Man var tvungen att tänka på 
barnen. Men man ville alltid såklart vara kvar där jag ville.” 

 
Senare leder våra diskussioner in på hur känslan var när de hade lämnat Bosnien 
och för första gången mötte svensk mark. De kände stor hopplöshet när de tänkte 
på problematiken i Bosnien samt om den någonsin skulle lösa sig.  
 
Tankarna om Sverige var däremot blandade. De yngre visste knappt vad Sverige var 
medan de äldre visste vilket typ av land Sverige var. Sverige var enligt dem ett 
demokratiskt land som tillvaratog olika etniciteter och ett land som haft fred länge.  
Det gemensamma för alla var dock förhoppningen om ett bättre liv utan hat och 
krig. Amel menar att: ”Jag ville bara bort från det allt där borta. Så det var inga tankar. 
Ville bara bort från kriget. Det var det. Kanske få en bättre framtid.” 
 
Informanterna ansåg sig relativt bra integrerade som en del i det svenska samhället. 
De framhåller sitt bosniska ursprung men tror att deras familjer i framtiden 
kommer att känna sig mer svenska än bosniska. 
 

Pontus: ”Hur kommer det sig (att ni tror att den bosniska kulturen kommer att 
successivt försvinna)?” 

Sead: ”Jag är ju bosnier, men barnen växer ju upp här och är svenskar. Jag 
känner ju mycket för Sverige trots allt.” 
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Att komma till ett nytt land 
Att komma till ett nytt land och en ny kultur gör att individen ställs inför två stora 
problem. Jag kommer i denna del beskriva den information som mina informanter 
givit då vi diskuterat de problem som kan komma när man flyttar till ett nytt land. 
Vi har även diskuterat deras relation till sin kultur och den svenska kulturen. Mina 
informanter har alla sagt att deras identitet ställts och fortfarande ställs inför två 
stora dilemman: hålla kvar vid sin kultur och samtidigt vara en del av svenska 
samhället. 
Kulturen är en del av människan oavsett ålder uppger informanterna. Det 
gemensamma för dem är tillhörigheten till Bosnien. Mina informanter har olika 
band till Bosnien vilket gör det intressant att studera hur deras identitet har 
förändrats samt relationen till sitt hemland och Sverige.  
 
De äldre informanterna har ett annat förhållningssätt eftersom de levt nästan hela 
sitt liv i Bosnien. De talar ofta varmt om sitt hemland vilket ofta märkts under mina 
intervjuer. Ofta vill informanterna tala om tiden i Bosnien då respekten fortfarande 
fanns mellan folkgrupperna. Sead menar att:  
 

”Vi hade inga problem med varandra då. Vem man var var inte vikigt utan bara 
som här du är från skåne och då från annat ställe. Vi kände mycket för 
varandra” 

 

Detta citat visar på den problematik som mina informanter genomgått. Den grupp 
som jag valt att studera har genomlidigt krig och fasansfulla upplevelser och de 
återberättar ofta denna historia. Jag tror att problematiken i Bosnien gjort att man 
gärna ser tillbaka på tiden innan kriget bröt ut. Innan kriget levde alla folkgrupper i 
Bosnien tillsammans. Enligt mina informanter fanns det ingen kategorisering där 
ens etnicitet satte begränsningar i landet. Relationerna mellan grupperna var mer 
baserad från person till person, dock visste man vilken religion och etnicitet 
människorna hade, men någon åtskillnad gjorde man inte. Samtidigt som mina 
äldre informanter känner en stor gemenskap med sitt hemland vill de vara en del av 
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det svenska samhället. De anser sig inte vara den typiska invandraren eftersom de 
hellre hade stannat kvar om inte kriget brutit ut. De associerar invandrarbegreppet 
mer till en person som flytt undan svält och därmed tvingats flytta till ett annat 
land.  
 
Muhamet: ”Jag känner mig inte som invandrare eftersom jag fick fly. Om jag skulle haft 
chansen skulle jag ha stannat. Om inte situationen vara som den var.” 
 
Detta visar hur mina äldre informanter känner sig angående delaktighet i svenska 
samhället. Även om de känner ansvar och intresse för Sverige när de är i Bosnien 
känner de samtidigt ett speciellt band till sitt hemland oavsett vart de befinner sig. 
Bosnien kommer för mina informanter alltid ha en stor plats i deras hjärta samt 
påverkan i deras vardag. Muhamet säger att: 
 

”Jag försöker hänga med. Jag läser tidningar för att veta vad som händer”. 

”Jag känner mig hemma, men hemma är alltid Bosnien. Fast när jag är i kalla 
Sverige tänker jag på Bosnien. Men när jag är där tänker jag alltid på Sverige.” 

 
De yngre informanterna som jag intervjuat känner ett annat förhållningssätt till 
flytten till Sverige. De har upplevt samma trauman som de äldre men förstod 
kanske inte på samma sätt vad som hände när kriget bröt ut. Man ska dock inte 
bortse att deras trauman påverkat dem. Jag frågar: 
 

Pontus: ”På vilket sätt har den (bakgrunden) påverkat dig i jämförelse med 
svenska ungdomar?” 

Amel: ”Ska jag vara ärlig? Jag har insett att alla är människor. Skulle jag inte 
varit i Sverige skulle jag inte insett det. Alla är människor. Sen finns det 
fördelar och nackdelar hos bosnier.” 

 

Pontus: ”OK. Anser du det har skapat andra möjligheter eller begränsningar?” 
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Amel: ”Inga begränsningar, bara möjligheter. Det är allt tror jag. Allt att bara 
att komma till Sverige för mig bättre mycket bättre. Sen finns det ju alltid saker 
som är bättre i Bosnien.” 

 
De yngre informanterna menar att de genom sitt lidande har fått andra perspektiv 
på livet än svenska ungdomar i samma åldrar. Jag tror att traumat som uppkommit 
efter att de tvingas lämna sitt land har inneburit att de har fått ett helt annat 
förhållningssätt till det nya landet. Ett förhållningssätt som skiljer sig ifrån personer 
som fötts och enbart levt här. 
 
De yngre känner en tillhörighet till båda kulturerna. De känner att banden till den 
bosniska kulturen med all dess historik och traditioner inte går att undgå. Samtidigt 
känner de en stor delaktighet i det svenska samhället. 
 
Under de intervjuer jag har gjort finns intressanta mönster man kan tyda. Amel, 
den yngsta informanten delgav en intressant tankegång om sin kultur. Han 
beskriver sin egen relation till sin kultur och hur den påverkar honom i det dagliga 
livet. Amel sa att: 
 

”Jag lever inte med det. Jag tycker så här, de som stannar kvar är ju liksom för 
mycket. Jag är mera att jag går framåt. Det som varit förut som kultur och så 
där, gjorde att det blev krig. Om jag ska vara ärlig är det sak samma. Så kultur 
och traditioner är inget för mig. Men det finns traditioner som man måste, de 
naturliga som kommer. Kultur är mycket. Om jag ska vara ärlig så bryr jag mig 
inte så mycket. Jag är inte att nu ska jag göra det här det här. Jag vill framåt. Vill 
lägga det gamla bakom. Det orsakar krig. Visst ska ta vara på traditioner. Men 
inte jag. Bryr mig inte.” 

 
Detta uttalande kan ses som dels ett avståndstagande från hans kultur som bosniak 
men samtidigt kan det ses som ett exempel på en lyckad integration. 
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Förändringar som stärker kulturen  
En kultur är alltid under förändring. Kulturen ställs dagligen inför nya 
förutsättningar bl.a. genom media som förmedlar vissa budskap. Samtidigt som 
man diskuterar hur man ska bevara kulturen bör man även diskutera 
förändringarnas värden. En förändring av kulturen bör inte alltid ses som något hot 
mot dess existens. Förändringar kan istället göra kulturen mer modern och vital 
och därmed stärka dess ställning framförallt hos ungdomar. Kulturens förändringar 
kan vi även se i skapandet av subkulturer, som har blivit globala. Ungdomar kan 
idag känna större gemenskap med likasinnade på andra sidan av jordklotet än med 
sina landsmän här i Sverige.  Amel säger vidare att: ”För mig umgås jag lika mycket med 
svenskar. Svenskar inte viktigast utan mera vilka de är. Att vara bosnisk är inte huvudsaken.” 
Samtidigt som de yngre känner mer tillhörighet med ungdomar med liknande 
intressen känner de även ett starkt band till sin kultur. Han menar att identiteten 
som bosniak alltid är med men den är betydelselös när han umgås med sina vänner. 
 
Möten mellan kulturer kan också stärka den egna kulturen. Nihad berättar hur han 
tror kulturen stärks i möten: ”Kulturen och integrering är svåra saker. På vissa sätt kan 
vissa saker stärkas i Sverige. Folk känner till saker och så. Man accepterar bättre.” 
Han menar att den bosniska kulturen kan få en starkare ställning om den svenska 
och den bosniska kulturen möts oftare. Om svenskar kommer i kontakt med 
kulturen blir den en del i samhället. Bosniska traditioner kan på så sätt t.ex. 
utvecklas och bli en del i de svenska traditionerna. Fördomar om varandra 
förhindras och integrationen går på så sätt smidigare.  
  

Språket 
Under mina intervjuer har vi diskuterat hur man ska kunna bevara sin kultur och 
vad som är viktigast att bevara. Alla mina informanter ansåg med stark emfas att 
språket var den mest betydelsefulla enheten för att bevara en etnisk gemenskap. 
Språkkunskaperna bör förbättras hos alla eftersom de yngre har brister i bosniska 
medan de äldre har brister i svenska. Amel berättade att: 
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”Språket! Ingen kan glömma det. Och inte glömma vem jag är och vart jag 
kommer från. Språket är självklart. Det har börjat hända att vissa glömmer 
vilka de är. Det är upp till var och en. Men språket är det viktigaste för mig.” 

 
Mina informanter menar att språket och kulturen går väldigt mycket hand i hand. 
De äldre informanterna frågade sig hur man ska kunna lära sig traditioner och 
livsstil om man saknar det bosniska språket? Detta är förstås en tankeväckande 
diskussion eftersom de anser att språkbrister ligger till grunden till de yngres allt 
mer avståndstagande hållning. Ett annat sätt att se på detta problem är att diskutera 
hur äldre bosniaker ska lära sig svenska. Lika väl som yngre ska förbättra sin 
bosniska bör äldre ha kunskaper i svenska anser mina informanter.  
 
Sead berättade detta: ”Språket är vikigtast. Religionen inte alls. En äldre kvinna som inte 
svenska och det händer hennes man. Hur ska hon få hjälp av grannen om hon inte har någon som 
kan svenska.” 
 
Språket fyller också en annan funktion i integrationen. Precis som språket har en 
betydelse för den etniska gemenskapen har den en stor betydelse för möjligheter till 
arbete menar mina informanter. De äldre som har störst brister i svenska har 
dessutom svårt i sökandet efter arbeten trots erfarenhet. Muhamet berättar att:  
 

”Svårt att få jobb när man inte kan språket. Även om inte jag kan jobba så. 
Man kan ha hur bra betyg och erfarenhet som helst med har man inte språket 
är det lika omöjligt som den med som saknar erfarenhet.”  

 
Mina yngre informanter anser att deras etniska bakgrund inte påverkar deras 
möjligheter på arbetsmarknaden. De senaste åren har media tagit upp detta ämne 
och visat på en rad olika fall där individer med utländsk härkomst blivit 
diskriminerade, då de nekats anställning trots att de var mest lämpade för den. Mina 
informanters svar har dock inte visat att de känner sig begränsade på 
arbetsmarknaden. De anser mer att begränsningarna ligger i språkbrister hos vissa 
enskilda individer. Dock inser de svårigheterna i att kunna använda erfarenheter 
och utbildningar från Bosnien i de svenska arbetsansökningarna. I Amel och 
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Nihads svar bör man dock ha i åtanke att de talar flytande svenska samt får delar av 
en svensk utbildning. Detta gör att de ser mer möjligheter än begränsningar. 
 
Mina äldre informanter har diskuterat svårigheterna med att komma i kontakt med 
äldre svenskar. Det största hindret ansåg de vara att kommunicera med varandra. 
De tyckte även att det saknades tillfällen där äldre människor, oavsett etnicitet, 
kunde träffas. Detta är den största orsaken, menade de, till varför 
språksvårigheterna fortfarande existerar trots att de bott tio år i Sverige. Muhamet 
säger: ”Hur ska jag kunna lära mig svenska när allt är så uppdelat. Man möter ingen i samma 
ålder.” 
 
Detta problem menade de skulle lätt lösas genom diverse arrangemang där svenska 
pensionärer träffar bosniska pensionärer. Muhamet menar att: 
 

”Det finns inga sätt för oss att träffas, vi kan inte tala med varandra eftersom 
språkbristerna är allt för stora. Men vi kan alltid på något sätt umgås till 
exempel spela schack. Reglerna i schack är ju internationella.” 

 
Sead antydde också språksvårigheterna men även skillnader i livsstilar vilket gör att 
de inte förstår varandra. 
 
Mina yngre informanter Amel och Nihad hade däremot inga problem att kunna 
kommunicera med svenskar bland annat beroende av sin ålder. De har talat svenska 
minst lika länge som de talat bosniska vilket inte medfört några språksvårigheter. 
De har dessutom gått i svensk grundskola vilket gjort att de dagligdags använt sig 
av svenska. 
 

Bevarandet av kulturen 
Under mina observationer har jag funnit flera mönster som man kan förklara som 
ett bevarande av sin kultur. Dessa mönster har jag sammanfattat i fyra punkter: 
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• Nationella symboler och dess värde för identitetsskapandet. 
• Föreningar ett sätt att stärka sin identitet. 
• Kulturella traditioner. 
• Kulturellt och nationellt identitetsskapande. 

 
Under mina observationer på den bosniska föreningen noterade jag alla symboler i 
lokalen. Detta var symboler i form av den bosniska flaggan, bilder på bron i Mostar 
och andra betydande materiella saker så som bosnisk folkdräkt. Dessa symboler gör 
att jag som svensk känner en del av Bosnien i lokalen vilket i sig kanske är tanken. 
Jag tror även att dessa nationella symboler är ett sätt för dem att förmedla sin kultur 
och bosniska identitet till de yngre i föreningen eftersom de växer upp i Sverige. 
Minnen väcks till liv och gör att dessa symboler får symbolisera det förflutna. Bron 
i Mostar symboliserar i denna diskussion arvet från Bosnien som den byggstenen i 
den nationella identiteten. De flesta skulle t.ex. inte sörja bron av rent 
byggnadsestetiska skäl utan mer sörja den som en symbol av ett förstört hemland.66

 
Arbetet med att bevara sin kultur bedrivs runt om i Sverige inom nästan alla 
minoritetsgrupper. Ett vanligt sätt är att bilda en förening i sin lokala ort för att 
samla och känna gemenskap med sina landsmän. Detta är något jag har diskuterat 
mycket med mina informanter. Hur bör man agera för att bevara sin kultur? På 
vilket sätt betyder det att ni är med i en bosnisk förening? Skulle ett bevarande av 
ens kultur fungera utan en organiserad verksamhet? 
 
Alla är överens om att föreningen bedriver en väldigt viktig verksamhet. Mina äldre 
informanter anser att den bosniska kulturen börjar försvinna successivt, därmed har 
denna förening en viktig roll. Föreningen bedriver flera projekt och verksamhet för 
bosniaker men även reklam utåt vilket är minst lika vikigt. Muhammed och Sead 
menade att föreningen är ett vikigt instrument för att bevara det bosniska språket. 
På föreningen talas det enbart bosniska vilket tvingar de yngre att använda sig av 
modersmålet. Mina yngre informanter ansåg också att föreningen har en viktig roll. 

                                           
66 Beckman, Svante, ”Vad vill staten med kulturarvet?” i Alzén, Annika (red), Hedrén (red), ”Kulturarvets natur”, (Eslöv, 
1998), s.30. 
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De menade att en organiserad förening gör att det öppnas upp tillfällen att träffa 
den äldre generationen. Amel berättar detta hur viktig föreningen är: 

 

”Det är det bästa som händer att folk träffas. Tex dansen där uppe. Att folk 
träffas. Förstår du? Det är där vi har våra fester och traditioner. Det finns 
massor man gör när man har en förening. Man kan inte göra det här själv. Jag 
tror bosniska språket och sånt skulle utrotas” 

 
I föreningen bedrivs bosniska verksamheter för både äldre och yngre. Bosnisk 
folkdans är en verksamhet som jag först kom i kontakt med. En orsak till detta att 
denna verksamhet bedrevs under alla mina observationer. Folkmusiken och dansen 
är ett sätt för de yngre att bevara en del av sin kultur, och får därmed också 
möjlighet att förmedla den till nästa generation. Föreningen har dessutom ett 
fotbollslag och ett basketlag som spelar i svenska seriesystem.  
Ett annat sätt att bevara kulturen och skapa en nationell identitet är att få en 
nationell prägel över både sitt folk och språk, t.ex. att ge namn åt dessa. Ordet 
bosniaker är ett relativt nytt begrepp för att dels skapa en identitet som bosnisk 
muslim men samtidigt en position i det bosniska samhället. Det är dessutom ett sätt 
att framhäva folket och storheter som de har genomfört genom åren. Denna 
diskussion är något som tas upp i Annika Alzén och Johan Hedréns bok Kulturarvets 
natur. I denna bok tar Battail upp Pierre Bourdieu som är starkt kritiskt till det han 
kallar ”Montesquieu-effekten”.67 Positiva bilder om länder så som natur och frihet 
blir centrala i ländernas nationalkänsla. Han menar att dessa föreställningar via 
moderna begrepp och teorier ger legitimitet som något vetenskapligt förankrat. 
Detta är något som blir tydligt i de informationstidningar som finns på lokalen om 
föreningens framgångsrika fotbollslag. I dessa tidningar framhävs den nationella 
identiteten som en orsak till de framgångar laget haft. Synen på sig själva som starkt 
folk blir som en sorts nationalromantisk hyllning till hemlandet. I den bosniska 
föreningens medlemshistorik skriver man: 
 

                                           
67 Battail, Jean-Franςois, ”Svenskheten som kulturarv” i Alzén, Annika, Hedrén (red), ”Kulturarvets natur”, (Eslöv, 1998), 
s.221. 
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”Laget är ett ”bosniskt under”. ”…första platsen förlorades i näst sista och 
sista kvalet – bar supportrarna sina spelare på armarna den höst. Inte ens regn 
kunde hindra mer än hundra engagerade fans att närvara vid den stora 
triumfen och inträdet i division V. Det resultatet av ett hårt arbete och ett stort 
engagemang både av varje enskild individ och klubben som gemenskap”.  ”En 
gång i tiden började de spela fotboll för att umgås och lindra sin sorg men 
också för att bevara minnet av sitt hemland Bosnien.68

 
Ett sätt är att anse sig ha ett eget språk. Under den jugoslaviska tiden var det 
officiella språket serbokroatiska medan man idag talar om ett eget språk. Nu för 
tiden har man ”bestämt sig” att det finns ett bosniskt språk då landet blivit 
självständigt. Språket är något som alla informanter ser som det vikigaste att bevara. 
På frågan hur man bör agera för att anamma både den svenska och bosniska 
kulturen berättar Nihad: ”För mig är språket det absolut viktigaste. Man måste behålla 
något i alla fall.” 

Avslutande diskussion 
Jag har i min studie kommit fram till att språket är nyckeln till en framgångsrik 
integration i det svenska samhället. Mina äldre informanter har ställts inför 
svårigheter då bristerna i svenska varit stora. I framtiden tror mina informanter att 
det bosniska språket successivt kommer att försvinna hos de yngre. Detta har gjort 
att jag kommit fram till att språket är en gemensam nämnare för alla mina 
informanter. Alla dessa är begränsade på ett eller annat sätt. De anser att detta 
problem försvagar relationerna mellan generationerna samt undergräver 
möjligheterna att föra sitt kulturella arv vidare. De äldres språkbrister begränsar 
dem i det svenska samhället samt på arbetsmarknaden eftersom de saknar goda 
kunskaper i svenska språket. De yngre blir också begränsade då de saknar 
kunskaper i bosniska och därmed tappar en del av sin kultur samt möjligheterna att 
kommunicera med den äldre generationen. 
 
Jag tycker att det är intressant att se den yngre generationens perspektiv på 
framtiden. Samtidigt är det där det viktigaste arbete ligger. Denna generation 
kommer från grunden bygga sitt liv här och därmed ställas inför problem med vad 
                                           
68 Av anonymiseringsskäl vill jag inte nämna skriftens namn eller när och hur den publicerats. 
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de ska bevara från sin kultur men samtidigt vara en del av svenska samhället. Deras 
framtidsförhoppning tycker jag visar på att integrationsarbetet är på väg framåt. 
Dessutom visar detta på att vi kanske i framtiden inte hör om arbetsmarknader som 
sätter stop för individer med utländsk härkomst enbart för att de har ett osvenskt 
efternamn. Bauman tar i sin bok ”Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen” upp om 
den arbetslösa välfärden.69 Trots att vi har en välfärd har vi en stor arbetslöshet 
vilket drabbar de svaga grupperna i samhället. Invandrare som lever segregerade har 
dessutom ännu svårare att få jobb då språkbristerna medför att de inte är lika 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Jag anser att skapande av arbete är den 
viktigaste framtidsfrågan våra politiker ställs inför. Genom att lösa denna fråga tror 
jag att vi löser många andra frågor i samhället. För en invandrare kan en anställning 
betyda att denne lättare kommer in i samhället och lär sig svenska språket snabbare. 
 
Jag anser också att politikerna borde ta bostadssegregationen på större allvar 
eftersom det är en av de största orsakerna till att möten mellan olika folkgrupper 
inte kommer till. Denna debatt förs oftast med ett synsätt där invandrarna står i 
fokus.  
 
En annan intressant tankegång rör hur dessa bosniaker kommer känna sig i 
framtiden? Kommer de känna sig som bosnier eller svenskar? På vilket sätt 
kommer man att skapa ett framtida kulturarv? Jag tror att en stor del av den 
bosniska kulturen kommer att försvinna vilket i sig är lite synd. Mycket tyder på att 
språket successivt kommer att tappa sin ställning som en självklar del att bevara 
från sin kultur. Detta trots att mina informanter ständigt upplyser om språkets 
betydelse. Jag hoppas att de karakteristiska dragen i den bosniska kulturen i 
framtiden blivit så pass integrerade att den kanske blir en naturlig tradition i den 
svenska kulturen. 
 

                                           
69 Bauman, Zygmunt, ”Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen”, (Göteborg, 1998) s.75. 
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Den multietniska skolan 
Arsim Zekaj 

 

Inledning 
Den allra största delen av den svenska befolkningen har eller kommer att genomgå 
någon form av utbildning såsom grundskola, gymnasie- eller högskola. Under 
skoltiden hinner vi gå igenom väldigt mycket såsom trauman, första kärlek, träffa 
ens bästa vänner depressioner, mobbning, men för många invandrare även 
diskriminering som yttrar sig på väldigt många olika sätt. Under vår skoltid får vi 
även med oss många positiva erfarenheter och hämtar in kunskaper som kan vara 
av nytta senare i livet.  
 
Skolan anses idag vara en av våra viktigaste formella institutioner. Vi tvingas in 
redan som barn vare sig vi vill eller inte och måste sedan av juridiska skäl slutföra 
den grundläggande utbildningen i grundskolan. Det finns även informella krav som 
ställs kring skolgång och utbildning, vilket jag kommer jag kommer att 
vidareutveckla. 
 
Jag har valt att studera hur det sociala samspelet ser ut mellan olika etniska grupper 
i den svenska gymnasieskolan. När jag tänkte tillbaka på min egen skolgång slog det 
mig väldigt snabbt att jag visst betedde mig annorlunda bland som jag upplevde 
mina etniskt och kulturellt svenska kompisar i skolan och på ett annat sätt hemma 
och ibland även bland landsmän. Under dessa reflektioner dök många frågor upp 
såsom varför man uppför man sig på ett visst sätt med vissa och på ett annat med 
andra. Min egen bakgrund tror jag har bidragit till en större förståelse för mina 
informanter, då jag och informanterna på många sätt delar väldigt lika erfarenheter. 
Detta tror jag har påverkat mitt skrivande och bidragit till en större förståelse. 
Många gånger under observationerna får jag beskrivningar där det framgår att det 
för många verkar vara en plåga att sitta fastklistrade i en skolbänk i flera år. För 
många andra verkar det till det yttre vara ett rent nöje gå i skolan då hela deras 
sociala gemenskap verkar befinna sig i skolans korridorer och i klassrummen. Jag 
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har genomgående under denna studie försökt synliggöra det sociala samspelet med 
koncentration på etnisk tillhörighet. Det var slående att jag i många avseende kunde 
identifiera mig med dem jag intervjuade. Det kändes intressant och betryggande att 
man inte var den enda som upplevt det som kan uppfattas och tolkas som 
diskriminering och hets mot folkgrupp men samtidigt känns det oerhört tråkigt att 
det finns människor som blir utsatta för det i gymnasiet.  
 
Den svenska gymnasieskolan liksom samhället i stort har genomgått stora 
förändringar och skolans elever består idag inte enbart av en enda etnisk grupp utan 
av väldigt många olika. Klassrummen är fyllda av många olika etniska grupper med 
olika språk och kulturer.  

Syfte/Metod/Frågeställning 
Syftet är att genomföra en studie om hur olika etniska gruppers sociala samspel ser 
ut i den svenska gymnasieskolan. Den svenska skolan är ju allt än etniskt 
homogent. Därför anser jag att det är av stor vikt av att studera och synliggöra de 
utmaningar och möjligheter som en mångkulturell skola erbjuder. Jag vill vidare 
undersöka hur den svenska skolan har kunnat hantera den uppstådda situationen 
med integration och andra uppstådda fenomen i skapandet av en mångkulturell 
skola. Jag vill vidare dessutom förstå hur relationerna ser ut mellan majoriteter och 
etniska minoriteter i den svenska gymnasieskolan. Naturligtvis så kommer detta att 
ske genom intervjuerna och deltagande observationer. Det är mina informanters 
upplevelser av skolan, integration och etnisk tillhörighet som är fokus. Jag gör inget 
anspråk på att kunna ge en generell studie av den svenska skolans och etnisk 
samspel utan en studie byggd utifrån mina informanter upplevelser och data. Min 
metod har varit att jag vid ett flertal tillfällen bedrivit deltagande observationer i två 
gymnasieklasser med vad jag definierar som blandande etniska grupper samt 
genomfört fem intervjuer med personer från olika etniska grupper.  Dessa 
deltagande observationer har jag bedrivit under en veckas tid. Denna period har 
både varit krävande mentalt och fysiskt då många intryck intogs och det krävdes 
vidare ett enormt efterarbete att förstå och ordna den inhämtade informationen. 
Syftet med dessa deltagande observationer var att inhämta information för att 
sedan ha analysunderlag. 
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Grounded theory är det som varit vägledande i detta arbete. Grounded theory 
innebär att man inte har någon specifik vetenskaplig teori att utgå ifrån utan de 
utarbetas utifrån råmaterialet och inhämtas allteftersom. 
 
De frågeställningar som jag kände är relevanta för studien är:   
Hur ser möten ut mellan olika etniska grupper ut i den svenska gymnasieskolan? 
Hur ser relationerna ut mellan olika etniska grupper?  
Finns det några skillnader i hur man behandlar varandra och om detta i såna fall har 
grund i etniska orsaker? 
Upplever individerna i skolan att de har vad jag definierar som specifika etniska 
identiteter?  
Jag har intervjuat fem personer med olika etniska bakgrunder. Det dessa ungdomar 
har gemensamt är att de gått i en svensk gymnasieskola. Dessa intervjupersoner 
varierar alla i kön och ålder. Mina informanter har inte gått i samma skola eller 
klass. De har även bott i olika städer och har olika erfarenheter av stad samt 
landsbygden. Under mina intervjuer hade jag ett flertal olika frågor som jag ställde 
till alla. Dock styrde informanterna intervjuerna med vad de ville informera mig om 
och då varierade jag med andra frågor kring detaljinformation som jag upplevde var 
intressanta. Jag har vid ett antal gånger under intervjuerna tvingats att göra ett 
flertal etiska överväganden för att se till att inte alldeles för mycket tränga mig in i 
dessa informanters privata sfär. De markerade ofta för mig när dem upplevde att 
något var obehagligt. Exempelvis markerade de genom att säga rakt ut att det var 
för privat, eller för känsligt. Vid närmare reflektion så har denna blandning av 
mindre och större stad varit enormt viktig för arbetet i stort. Detta är något jag 
kommer senare att utveckla. Anledningen till att jag inte bedrev observation i den 
mindre staden som jag av praktiska skäl kommer att kalla för Lillfors är för att jag 
inte hade praktiska möjligheter till det. En av informanterna är från Lillfors. Tre 
kommer från en storstad, samt den tredje kommunpolitikern som kommer från en 
mellanstor stad som jag kommer att omnämna som Mellanlund.  
 
Informanterna hade ingen egentlig vänskaplig relation till mig förutom en av dessa 
som sitter som förtroendevald kommunpolitiker mer specifikt gymnasienämnden i 
en mellanstor svensk stad. Informanterna valdes delvis från min gamla 
gymnasieskola samt från en gymnasieskola från en mindre stad i mellersta Sverige.  
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Anledningen till detta val är att kunna få en större bredd på erfarenheter och 
perspektiv.  

 

Intervjufrågorna 
Mina frågor började med lite rutinfrågor kring deras ålder, skola, fritid för att få 
dem att slappna av för att sedan övergå till lite djupare frågor. Efter avslutad 
intervju så frågade jag mina informanter hur allting hade gått och om det var något 
de känner att de vill utveckla. Jag hade ett flertal frågor men kommer nedan att 
redogöra för ett antal av dessa som också är huvudfrågor i mina intervjuer: 
Vad betyder/betydde din gymnasieskola för dig? 
Hur upplever/upplevde du din gymnasietid? 
Hur tror du att din etniska bakgrund har påverkat dig? 
Vad betyder din etniska bakgrund för dig? 
Hur tycker du att din skola behandlar/behandlade elever som har/haft en annan 
etnisk bakgrund än svensk?  
Finns/fanns det några konflikter på er skola mellan elever som grundar sig på 
etnisk tillhörighet, religion eller kultur, och i såna fall hur såg då dessa ut?  
I vilken utsträckning umgås/umgicks de olika etniska grupperna med varandra eller 
finns det några fraktioner? 
Hur tycker du att din skola tar/tagit tillvara på din religion, språk kultur? 

 

Etik 
De etiska aspekterna är enormt viktiga för uppsatsskrivandet för att skydda 
informanterna mot eventuella repressalier och utsättning av obekvämlikheter från 
forskaren gentemot informanterna. Därför har jag innan insamlingsfasen noga satt 
mig in i de riktlinjer och regler kring informerat samtycke, konfidentialitet samt 
dess konsekvenser.70 Att reflektera kring de etiska aspekterna är ett måste anser jag. 
Det fanns några speciella etiska frågor som jag först innan insamlingen kände att 
jag ville reda ut. Frågorna var hur mycket jag var tvungen att berätta om studiens 

                                           
70 http://www.hsfr.nu/humsam/index?id=24&dok_id=838  
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syfte? Hur ska jag förankra mitt arbete hos berörda parter? Vilka måste jag tillfråga 
om deras vilja till deras medverkan och hur ska denna utfrågning i sådana fall se ut? 
Genomgående har jag varit informativ och öppen för samtliga frågor som kommit 
från mina informanter. Frågorna kunde vara huruvida deras namn skulle vara 
fiktiva eller ej. Jag försäkrade dessa informanter att så skulle vara fallet och att allt 
som står om dessa personer inte skulle kunna härledas till dem som privatpersoner. 
Delvis kunde jag uppleva jag att informanterna kände sig obekväma med intervjuer 
då de innan inte blivit intervjuade. Detta skapade problem för mig då jag inte riktigt 
kunde få informanterna att känna sig bekväma i en intervjusituation. I första början 
var dessa obekväma men de blev mer och mer avslappnade under intervjun. 
Exempel på detta var att fyra av mina informanter tidigare aldrig hade intervjuats 
och var väldigt skeptiska till inspelning. 
 

Teori/Tidigare studier 
Jag har huvudsakligen använt mig av det data som framkommit under de 
deltagande observationerna och intervjuerna. Jag har använt tidigare studier för 
inspiration. Jag har också haft stor användning av Elisabeth Gerle som skrivit om 
mångkulturalism och skola71. Utöver det har jag även använt mig mycket av teorier 
om etnisk identitet. I detta har jag mestadels använt mig av Giddens72. Vidare har 
jag använt mig av Ann Runnfors studie om marginalisering och mångfald i 
skolan73. Valet av teorier och litteratur har gjorts av de mönster jag har tyckts se 
efter kodning enligt riktlinjer i grundad teori.  
 

Begreppsförklarning 
Jag kommer i denna antologidel att använda ett antal begrepp som här ska 
utvecklas och förklaras. 
 

                                           
71 Gerle, Elisabeth, ”Mångkulturalismer och skola?”, (Stockholm, 2000) 
72 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, (Lund, 2002), s. 251. 
73 Runnfors, Ann, ”Mångfald, Motsägelser och Marginaliseringar”(Stockholm, 2003) 
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Fördom 
Fördomar innebär attityder eller åsikter om en annan person eller grupp som 
bygger på hörsägen och förutfattade meningar. Fördomar är vidare inga personliga 
erfarenheter. I allmänhet kan man påpeka att människor generellt har positiva 
fördomar om sin egen grupp och negativa mot andra grupper.74  
 

Diskriminering  
Diskriminering är konkreta handlingar som riktas mot en specifik grupp. 
Handlingarnas syfte kan vara att förhindra andra gruppmedlemmar från att ta del 
av samma resurser som är öppna för alla andra. Ett exempel kan vara att en färgad 
kille inte får ett specifikt arbete då arbetsgivaren hellre anställer en av de ”sina”. Vi 
kan påstå att diskriminering generellt bygger på fördomar, men vi får inte glömma 
att dessa fenomen kan verka självständigt. Exempelvis så innebär det inte att en 
fördomsfull person diskriminerar, även om personen i fråga har större potential att 
göra det naturligtvis. Men det menar jag att fördomsfulla människor inte 
automatiskt diskriminerar. Diskriminering bygger heller inte alltid på fördomar. 
Giddens anger exemplet att en vit amerikansk familj inte köper ett hus i ett svart 
område. Detta menar han inte behöver betyda att deras val har grund i fördomar 
utan att de oroar sig för att husets värde kan komma att förändras i negativ 
riktning. 75

 

Minoritet 
Mina informanter uppger sig själva tillhöra minoritetsgrupper. Därför vill jag 
förklara detta begrepp. 
I Sverige kan vi skönja ett antal minoritetsgrupper samt en större majoritetsgrupp. 
Vad är då en minoritet. En minoritet är ett begrepp som ofta använd inom 
sociologin. Alla kan rent statistisk inordnas i minoriteter, som exempelvis 
rödhåriga, överviktiga, men Giddens menar att dessa inte utgör en minoritet i 
sociologisk bemärkelse. De som Giddens anger som minoriteter är grupper som i 
samhället är socialt missgynnade. Detta sociala missgynnande är ett resultat av 

                                           
74 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, (Lund, 2002), s. 251. 
75 Ibid.  
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systematisk diskriminering menar Giddens från framförallt majoriteten.76 
Minoritetsgrupperna utvecklar en solidaritetskänsla mellan varandra, en känsla av 
att an hör tillsammans på ett speciellt sätt p.g.a. ovannämnda systematiska 
diskriminering. Giddens menar vidare att känslan av att vara missgynnad och 
diskriminerad leder och förstärker de gemensamma intressen och formar dessutom 
lojalitet till den egna etniska gruppen.77 Minoriteterna upplever sig oftast 
annorlunda från majoriteten. De kan komma att vara även fysiskt avskilda i olika 
städer och kvarter. Äktenskap är dessutom väldigt ovanligt mellan majoritet och 
minoritet eftersom gruppmedlemmarna måste eftersträva att hålla sin kulturella 
särart levande.78  

Presentation av informanter: 
Jag har som jag i nämnt i metoden använt mig av 5 informanter i varierande ålder, 
kön, etnisk bakgrund och arbete. De kommer dessutom från olika delar av landet 
men, de allra flesta är bosatta i Göteborg. Jag kommer nedan att använda fiktiva 
namn.  

Marcus är 23 år gammal och är bosatt i Göteborg sedan ett antal år tillbaka. Han 
studerar juridik och kommer ursprungligen från ett litet samhälle i Sverige som jag 
av praktiska skäl kommer att benämna som Lillfors. Marcus beskriver sig själv som 
alban och menar även att hans svenska medborgarskap enbart är något byråkratiskt 
och nödvändigt av tekniska skäl. Han är född i Sverige, men har föräldrar med 
rötter i Kosova. I gymnasiet gick han på naturvetenskapliga programmet, och hade 
toppbetyg. Under gymnasietiden bodde Marcus hemma med mor, far och en bror i 
en villa i ett av Lillfors som han säger ”finare” områden.  

Johanna är 28 år gammal, bosatt i Göteborg, och född där i en av stadens mer 
stigmatiserade delar som hon själv benämner det som. Nu bor Johanna ut i 
skärgården något hon pratar väldigt stolt om. Hennes föräldrar arbetade på Volvo. 
Hon är i grunden statsvetare men driver en krog i Göteborg. Johanna beskriver sig 
själv som etniskt svensk. I gymnasiet studerade hon Samhällsvetenskapliga 
programmet och hade även hon toppbetyg.  

                                           
76 Giddens, Anthony, “Sociologi”, (Lund, 2002), s. 249. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 



 74

George är 19 år och går i en av Göteborgs många gymnasieskolor. Han bor 
hemma med sin mor och två syskon. På helgerna arbetar han för att dryga ut 
hushållskassan och stödja sin mor som är ensamstående. För pengarna brukar 
George inhandla mat till hemmet samt gymkort och kläder och annat som han 
säger att hans mor inte kan stödja honom med. Hans mor arbetar inom 
äldrevården. George studerar naturvetenskapliga programmet och går nu sista året. 
Han vill studera vidare direkt efter gymnasiet och har planer på att bli jurist. 
George beskriver sig själv som etniskt pers, men är svensk medborgare sedan länge. 
”Att vara iranier är något jag är väldigt stolt över” säger George, dock fortsätter 
han med att säga att Irans nuvarande styrelseskick inte är något han är lika stolt 
över. 
Maria är 18 år och är bosatt i Göteborg, hon bor hemma med mor och far och en 
lillebror i en villaförort. Hon studerar på handelsprogrammet och vill bli 
egenföretagare. Marias föräldrar kommer från Bosnien men flyttade till Sverige 
under 90 talet. Hennes skola brukar beskrivas i media som en av Göteborgs mer 
mångkulturella och socialt blandade gymnasieskolor. Maria beskriver sig själv som 
etnisk kroat. Hon säger att hon är väldigt stolt över att vara kroat och att det 
betyder väldigt mycket för henne. Maria gillar sin gymnasieskola även om media 
brukar baktala den. Men trots att hon gillar skolan så säger hon att hon inte gillar 
att plugga, utan hon är där mer för vännernas skull. Maria säger att hennes betyg är 
ett bevis för att hon inte gillar skolan. 
Carl är 23 år och kommer från Mellanlund, som är en mellan stor svensk stad. 
Carl är universitetsstuderande och bor i en etta i Mellanlund. Carl är inte bara 
student, han är även kommunalpolitiker och förtroendevald och tar beslut kring 
Mellanlunds gymnasieskolor. Carl gick i en av Mellanlunds ”finare” gymnasieskolor 
som han själv uttrycker det. Han hade toppbetyg när han slutade. Carl beskriver sig 
som etnisk svensk. Carl har varit politisk aktiv sedan 15 års ålder och det är också 
det han vill syssla med i framtiden. Han har ambitioner att arbeta med integration 
och jämställdhet då han tycker att det är de mer intressanta politikområdena. 
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Observationerna 
Jag bedrev deltagande observationer under en vecka på en av Sveriges 
gymnasieskolor. Skolan har ett stort antal elever och många olika 
utbildningsprogram samt yrkesförberedande sådana. Jag kommer att omnämna 
skolan i uppsatsen som Ekgymnasiet dvs. en fiktiv benämning av praktiska skäl. Jag 
valde skolan då jag hade hört mig om bland ”infödingar” i den specifika staden om 
olika alternativa gymnasieskolor att bedriva deltagande observationer i. Jag letade 
fram skolan och sökte upp rektorn för att få tillåtelse att bedriva deltagande 
observation vilket jag fick. Vidare utsågs två klasser till mig. Personalen upplystes 
om min närvaro och därefter fick jag tillträde till klassrummen där undervisning 
bedrevs. Eleverna var spända och lite nervösa, men blev strax avspända igen när jag 
förklarade vad jag exakt skulle göra. Många kom fram till mig och sade att de 
uppskattade den plötsliga uppmärksamheten. Under en veckas tid fick jag delta i 
två klassers dagliga skolarbete och följa med i lektionerna och observera. Båda 
klasserna beskrevs av lärarna som en ”mixad klass” eller som de lustigt nog kallade 
klasserna tidvis för ”gott och blandat”.  
 
Under rasterna följde jag med eleverna och observerade dem i samspel med andra. 
Det var framförallt under rasterna dynamiken var påtaglig och mer intensiva 
diskussioner pågick i väntan på lärarna. Många erbjöd sig att ta med mig på ställen 
där de umgicks. Det var dock framförallt korridorerna alla verkade umgås i samt 
ute då de skulle röka. Andra klasser tittade ofta undrande och frågade sig nog vad 
jag gjorde i skolan. Säkerligen såg de min osäkerhet. Första dagen i skolan var jag 
spänd och väldigt nervös men samtidigt såg jag fram emot att vandra i korridorerna 
igen. ”Mina” klasser var som jag nämnde ovan mixade klasser med personer med 
bakgrund från väldigt många olika länder. De flesta i dessa klasser hade en syrisk 
bakgrund, och kom från olika länder i Mellanöstern. I klasserna fanns även elever 
med bakgrund i Bosnien, Serbien, Turkiet, Finland etc. Eleverna var väldigt nyfikna 
och ville klargöra var jag kom ifrån och om vilken etnisk bakgrund jag hade, många 
hindrade mig från att berätta och vill gissa sig fram. Jag fick många intressanta 
gissningar. Detta tror jag berättar om deras vilja att kategorisera Eleverna var även 
nyfikna och ställde många frågor inför min uppgift och ville gärna få se resultatet 
efter avslutat arbete, något jag lovade dem att ge ut. Jag kommer nedan att ange 
resultatet från mina kodningar av observationer. Jag kommer att redogöra för dess 
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innehåll, dvs. mönster jag kodat fram enligt grundad teori. Resultaten från denna 
deltagande observation anser jag intressanta av den anledningen att de talar om för 
oss om vilka utmaningar som ligger framför oss, samt att integrationsarbetet måste 
få fortgå.  

 

Etnisk identitet 
Som jag nämnt innan så fanns det många elever på skolan med olika bakgrunder i 
olika regioner och länder i världen. Detta ville eleverna klargöra för mig då de ofta 
använde sin egen folkgrupps benämning.  
Vad är då etnicitet och etnisk identitet. Nedan kommer jag att redogöra för vad 
detta kan vara. Giddens menar att etnicitet är kulturell praxis och kulturella 
värderingar som avskiljer en gruppering från andra.79 En etnisk grupp kan uppleva 
sig skild från andra, detta bekräftas sedan i sin tur av andra gruppmedlemmar 
menar han. Några drag som skiljer en etnisk grupp från en annan anger Giddens 
som språk, religion, klädsel. Giddens menar vidare att vi lär oss dessa etniska 
skillnader och det är framförallt i mötet med andra vår etniska identitet blir 
aktuell.80 Att vi lägger vikt vid vår etniska identitet menar Magnusson är en modern 
företeelse från nationalismens och nationalstatens framväxt under 1800-talet.  
Denna nationalstat menar Magnusson strävar för kulturell homogenisering.81 
Elisabeth Gerle menar att kultur, etniska och religiösa identiteter är ständigt 
pågående processer. Dessa menar hon vidare påverkas både lokalt och globalt.82  
 
Den svenska skolan idag inrymmer många olika etniska grupper. I mina deltagande 
observationer och intervjuer framkom det väldigt tydlig att informanterna upplevde 
att de tillhörde en specifik etnisk grupp och hade en etnisk identitet. Den ansåg 
informanterna vara väldigt viktig. Mina informanter anser i hög utsträckning att 
deras etniska identitet har stor betydelse för dessa i deras socialisation med andra. 
Att de har en etnisk identitet är samtliga på det klara med samt att den tar sig i 
uttryck på flera olika sätt som jag nedan kommer att redogöra för. Samtliga av mina 

                                           
79 Ibid. 
80 Ibid, s. 249. 
81 Magnusson, Lena, ”Den delade staden”, (Umeå, 2001), s. 12. 
82 Gerle, Elisabeth, ”Mångkulturalismer och skola?”, (Stockholm, 2000), s. 11ff. 
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informanter anser att deras etnicitet tar sig i uttryck då de träffar andra människor 
som pratar ett annat språk, har en annan kultur samt att de har bakgrund i ett annat 
land. Mina informanter anger några tongivande begrepp som skiljer en etnisk grupp 
från en annan. Det de anser skilja en etnisk grupp från en annan är gemensam 
språk, kultur, traditioner, religion etc. I skolan anser mina informanter att ens 
etniska identitet blir väldigt aktuellt, speciellt för de som går i sådana mångkulturella 
gymnasieskolor. Marcus säger att hans etniska och kulturella bakgrund 
kommenterades mycket i skolan då han var en av få som hade en annan bakgrund 
än svensk samt ett annat första språk. Marcus säger: ”Även de som var adopterade 
brukade kommentera min bakgrund som alban. Jag tyckte det var underligt”.  
 
Tre av mina informanter, närmare George, Marcus samt Maria anser sig inte vara 
svenskar även om de är svenska medborgare. Deras medborgarskap anser de enbart 
ha ett byråkratiskt innehåll och de kommer fortsättningsvis att uppfattas av 
samhället som ickesvenskar. Samhället säger de bekräftar deras ”ickesvenskhet” 
genom att ständigt ge blickar, diskriminera samt genom att ge anmärkningar om 
deras ursprung. George, Maria och Marcus anser vidare att de försöker bevara sitt 
språk och sin kultur för att kunna lämna ett arv till sina barn i framtiden. Maria 
anser att detta är väldigt viktigt då barnen måste känna någon form av tillhörighet 
till någon etnisk grupp om svenskar inte accepterar eller ser henne som svensk. 
Maria säger: 

”Mina framtida barn måste känna tillhörighet, antigen som svensk eller som 
kroat. Men jag tror inte att svenskarna någonsin kommer att acceptera mitt 
barn fullt ut som svensk därför måste jag se till att bevara mitt språk och kultur 
så mycket det går för mina barns och för min egen skull.”  

 
Mina informanter anser att alla borde känna tillhörighet till någon etnisk grupp och 
gör de inte det så kan de känna sig otillräckliga för att tillhöra någon grupp. George, 
Maria och Marcus visar sin etniska tillhörighet i skolan genom att exempelvis 
använda sig av symboler som ska hänvisa till en speciell region. Det kan handla om 
att eleverna visar det genom att ha på sig ortodoxa kors, halskedjor med specifik 
symbolik såsom en karta av Iran, flygfärgerna från ett specifikt land etc. De menar 
att detta används för att visa varifrån de är och genom att ha på sig dessa symboler 
så visar de också att de stolta över sin bakgrund. George: ”I skolan har typ alla olika 
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typ ringar, kedjor och kläder med symboler från deras länder. Vissa kunde också bli mobbade om 
de inte hade något som visade på vart dem var ifrån från sin egna”  Carl och Johanna menar 
att de blir medvetna och upplever vad dem tror är etnisk identitet enbart när de 
reser och träffar andra etniska grupper. De menar att de har andra identiteter som 
är viktigare än deras etniska. Johanna säger :” Jag är framförallt krogägare, sambo, syster, 
dotter etc. Svensk är jag mest då jag reser utomlands och träffar andra som inte är svenskar, 
kulturellt menar jag då”.  
 
Carl tror att det för många som är svenskar sedan många generationer tillbaka inte 
alls är lika viktigt att hävda sin svenskhet, men det är mer relevant för andra etniska 
grupper i Sverige. Här syftade han på minoritetsgrupper. Varken Carl eller Johanna 
brukar bära någon symbol som visar eller bekräftar deras etniska ursprung. 
 
George, Maria och Marcus känner sig inte fullt ut som svenskar som Johanna och 
Carl gör. Anledningen de anger är att andra inte ser dem som svenskar. Denna 
anledning angavs dessutom under observationerna när jag diskuterade med 
eleverna. Under diskussionerna i klassrummen och då i framförallt 
samhällskunskapsdiskussionerna så diskuterade eleverna intensivt om integration, 
segregation och etnisk identitet. Det som sades på dessa diskussioner var att man 
ofta inte kände sig delaktiga på samma sätt som personer med svensk bakgrund, 
som de beskrev som personer med svenska föräldrar och ingen bakgrund i något 
utomnordiskt land. Alla informanter ansåg att gymnasietiden var och är ett bra 
forum för att mötas över etniska och kulturella gränser. Gymnasieskolan är också 
den tid man utvecklas som mest ansåg mina informanter. Man utvecklas och 
påverkas väldigt dramatiskt under gymnasietiden anser informanterna. Skulle något 
gå fel, d.v.s. att elever inte får rätt vägledning eller att de känner sig mindre värda av 
anledningar som att de har en etnisk bakgrund så kan dessa ungdomar lätt falla på 
kriminalitet då de inte kan förändra sin etnicitet eller bakgrund menar 
informanterna. Marcus berättar att det under hans gymnasietid fanns tider då folk 
öppet pratade om hans folkgrupp som ett problem. Marcus menar :  
 

”Folk beskrev min folkgrupp som ett problem ständigt. Såna jävla 
generaliseringar som hela tiden gjorde mig så upprörd. Hände det något i stan, 
då menar jag om någon begick ett brott så sa man att det var albanen som 
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gjorde det och inte han som något annat. Han var ändå en enda person. Ibland 
kändes som så att man kopplade kriminalitet med albaner. Helt hemskt, ett tag 
under tonåren vågade jag inte ens säga att jag var alban. Det sjukaste var att 
under nittiotalet så var det en minister som skrev en sjuk bok som hette typ 
”med tradition att stjäla”, jag tror att hon hette Friggebo eller något så där 
korkad. Då var det riktigt pinsamt och gå till skolan, för alla var på mg typ och 
sa grejer som att jag hade tradition att stjäla. Det sjukaste var att jag började 
tänka tankar som att jag kanske var en tjuv vilket jag inte var eller är. Min far 
ägde ett relativt stort företag i den lilla staden vi bodde i, det var också något 
man skämtade om i skolan typ bara ah hur har din far kunnat fixa till ett sånt 
företag, genom kriminalitet och grejer sa folk och då flippade jag totalt. Skolan 
kan fan vara ett ställe där man riktigt kan grillas, speciellt om man är typ den 
enda ”blatten” i en gymnasieskola en av Sveriges många hålor.” 

 

Att umgås över dem etniska gränserna i skolan 
Under mina observationer lade jag märke till att eleverna i ganska stor utsträckning 
väljer att umgås med andra elever som har samma bakgrund som dem själva. Under 
mina konversationer och observationer så framkom bilden att eleverna i 
Ekgymnasiet framförallt väljer att umgås med den grupp de ansåg ha etnisk 
tillhörighet till framförallt och umgås över gränserna, och det med dem som de 
ansåg tillhöra andra minoritetsgrupper, och som ansågs tillhöra invandrargrupper. 
Vissa grupper som bosnjaker, albaner och kroater umgicks helst inte med serber. 
Som anledning här till angav man att de hade varit i krig med serberna och att det 
fortfarande är väldigt känsligt av den orsaken. Vidare fanns det ett antal andra 
grupper som inte ville umgås med varandra. En specifik samhällsvetenskapslektion 
så uppstod det ett väldigt intensivt samtal mellan två killar från Mellanöstern som 
hade olika trosinriktningar. De diskuterade religion och om förföljelser, där de 
anklagade varandra för etnisk rensning, och historieförfalskning. 
 
 I Ekgymnasiet finns det väldigt många olika etniska grupper. De förde hetsiga 
diskussioner om varandras historia, kultur och religion och utbytte erfarenheter 
från deras resor till hemlandet. De lärde varandra ord på deras språk och umgicks 
väldigt mycket mellan dem olika gränserna. Gränserna var bitvis väldigt osynliga 
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fram tills att eleverna påvisade dem för varandra, det kunde vara att de ropade mot 
varandra exempelvis: 
”Öj somalier vänta på mig. Fan ibland är du helt svensk och vägrar vänta och grejer. Mannen vi 
är ändå blattar eller hur”.  
 
Samtidigt som elever avgränsade och identifierade varandra med en speciell etnisk 
grupp så användes även benämningen ”blatte” för samtliga, som någon 
paraplybenämning för samtliga minoriteter i skolan. George, Maria och Marcus 
menar att själva ordet ”blatte” är ett skällsord egentligen, men att folk i skolan 
använder den som ett sätt att skapa tillhörighet med andra invandrargrupper i 
skolan. Det klingar väldigt fult säger de samtidigt, men de spelar stor roll vem som 
säger det enligt informanterna. ”Det spelar stor roll vem som säger blatte, om skolans nassar säger det 
så är det inte accepterad, eller om en lärare säger det. Det måste vara en annan invandrare och då menar jag inte 
någon från Finland eller så” säger George. 
 
Mina informanter framhöll att vi tillbringar stor tid av våra liv i skolan. Skolan 
utgör dessutom som en fostringsinstitution jämsides med andra institutioner menar 
mina informanter. Med fostringsinstitution menar de att de fostras i skolan 
eftersom de tillbringar stor del av sin tid i skolan.  Mina informanter har umgåtts 
ofta de etniska gränserna. Dock menar de att de framförallt föredrar att umgås med 
de av samma etniska grupp då de menar att dessa förstår en på ett bättre sätt. 
George syftar på att de har samma referensramar, det kan handla om att de gått 
genom krig, förföljelse eller annat som gjort att de blivit mer sammansvetsade. 
Maria som är från Balkan menar att hennes etniska grupp har en speciell betydelse 
för henne. Hennes lojalitet för den grupp hon anser sig tillhöra har framförallt dykt 
upp under kriget på Balkan då det var avgörande om gruppen höll ihop eller inte 
för överlevnadens skull. ”Vi ställde upp för varandra, skyddade varandra i varandras hem. Det var 
avgörande för att överleva. Det var så absurt så att man vill gråta ibland, att ens grannar vänder ryggen mot en 
bara sådär och alla blev plötsligt måltavlor”  säger Maria. 
 
George anger ett exempel i hans skola då det blev tumult mellan etioper och 
eritreaner. Dessa två nationer har väldigt länge varit i konflikt mellan varandra. 
Tidvis blev de lugnt och dessa minoritetsgrupper började umgås igen i skolan, men 
så blossade konflikten upp igen under 90-talet och då började dessa grupper 
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återigen distansera sig från varandra och ville inte samarbeta i skolan när de hade 
grupparbeten i skolan. Såna här konflikter i skolan är väldigt vanliga menar George. 
Han tycker dessutom att det kan bli jobbigt speciellt under historia och 
samhällsvetenskaps samt religionslektionerna när dessa grupper tar mest plats och 
ständigt ska tjafsa om rätten till området, den sanna profeten eller vem som bär 
skuld i konflikten. Detta påverkar hela stämningen i skolan menar George. Maria 
tyckte att det var jobbigt när hon började skolan i Sverige och tvingades att gå i 
samma klass som serber under ett pågående krig. Hon säger att hon inte var mogen 
för det. Det var hellre inte effektivt då vi bråkade hela tiden i klassrummet och på 
skolgården. Lärarna hade ingen förståelse för detta. De menade att eleverna nu var i 
Sverige och att allt som de tagit med sig hemifrån, d.v.s. deras hemländer skulle 
stanna kvar där. De förstod aldrig hur seriöst det var, de försökte tvinga på oss 
massa kram lekar under ett pågående krig säger Maria och beklagar sig över att så 
många lärare är så inkompetenta och har bristande förståelse i konflikter. George, 
Marcus och Maria menar att lärare har svårt att förstå etniska konflikter. Det kan 
vara så att de aldrig varit i krig och därför har svårt att referera till det menar de.  
 
Under skolgången och speciellt under nittiotalet så var det många som kom från 
Balkan. Detta blev en omställning för lärarna menar de. Plötsligt skulle de hantera 
svåra frågor kring konflikt, död och elände och försöka förklara för sina elever 
varför de inte skulle slåss med varandra på grund av konflikter utanför Sverige. 
Innan tror de att lärarna enbart statiskt hade fått undervisa om etniska konflikter. 
Under nittiotalet menar de dock att lärarna aktivt fick delta i diskussioner kring 
dessa konflikter då eleverna var från konfliktdrabbade områden. Lärarna klarade 
inte av den nyuppstådda situationen menar de.  
 
Vi kan dra en slutsats av detta och säga att det visst förekommer intensiv 
kommunikation mellan de olika etniska grupperna. Det kan mina observationer och 
intervjuer visa på. Mina informanter kan samtidigt bevittna att de finns 
mellanetniska konflikter i skolan och att dessa tar sig i uttryck i så väl fysiska bråk 
eller gräl. Vidare berättas det att vissa grupper helst distanserar sig från varandra 
och dessa distanstaganden varierar över tid samt beroende på händelser i 
hemlandet. Exempelvis så spelar det stor roll om det fortfarande finns konflikter 
mellan specifika etniska grupper eller om konflikten för länge sedan är över. Ett 
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exempel som man lyfter är etiopier och eritreaner där de fortfarande har en 
mellanetnisk konflikt och då påverkas även umgänget mellan etiopier till lika 
eritreaner i Sverige och i skolan. 
 
Mina informanter upplyste mig vidare om att det kan vara besvärligt för dessa att 
umgås med s.k. fiender då de har press från sin egen folkgrupp i skolan som förmår 
dem att inte umgås med fiender, detta för att undanslippa klassificering som 
förrädare osv. Informanterna berättar att man måste vara lite extra känslig när 
något händer i någons hemland och inte uttrycka sig klumpigt framför berörda 
parter. Vidare spelar mina informanters hemländer viktig roll för dem. Delvis för 
att alla har släktingar i sina forna hemländer och de brukar då och då besöka och 
har skapat en personlig relation till dessa länder. En anledning till att mina 
informanter gillar sina hemländer är för informanterna att i dessa länder är de som 
vilka som helst. De är en del av samhället på ett helt annat sätt än vad dem är i 
Sverige. ”människor har inte förutfattade meningar om mig i mitt hemland, jag slipper att folk 
hela tiden ska se ner på en som i Sverige” säger Marcus. Samma beskrivningar fick jag 
även av Maria och George. I Sverige menar dessa att de känner ett utanförskap som 
folk ofta bekräftar. I skolan så bekräftar eleverna ständigt varandras etniska 
identitet. Lärarna bekräftar också elevers etnicitet. Alla mina informanter har haft 
svenska lärare. Maria berättar att lärarna pratar i vi form med andra svenska elever. 
”Det kan kännas jobbigt när lärare på samhällektioner använder vi med andra elever som är 
svenskar, då känner man sig lite utanför” säger Maria. Samtliga av mina informanter 
upplevde lärarnas indelningar i vi och dem som något negativt och något som inte 
främjar goda etniska relationer.  
”Det skulle vara bra om det fanns många olika slags lärare, då menar jag med olika etniska 
bakgrunder”. Detta säger George som också känner att lärarna brister väldigt mycket 
i hur man behandlar elever.  

”Vissa lärare kunde rent utsagt vara rasistiska och uttrycka det helt öppet. Jag 
har varit med om det många gånger under min skoltid då lärarna har använt 
uttryck som jag skulle kunna klassa som rastiska” säger Marcus.   
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Lika viktigt som det ska finnas en god relation mellan olika etniska grupper i skolan 
så måste även lärarna ta ett ansvar för att främja dessa och inte motsatsen menar 
mina informanter. 
Vissa lärare var helt groteska, de kunde kommentera allt från klädsel, om man typ hade kort kjol 
eller en mer bekväm t-shirt så kunde slemgubbarna kommentera det, de kunde även vara 
rasistiska, men det var nog bara de äldre lärarna nu när jag tänker efter  Säger Johanna.  
 

Det mångkulturella gymnasiet  
Att våra skolor idag är mångkulturella är ett faktum, liksom resten av samhället. 
Men hur har gymnasieskolan lyckats ta tillvara och anpassa sin verksamhet efter de 
mångkulturella förhållanden som råder där? Har de lyckats ändra rutiner och 
planering med hänsyn till samtliga etniska grupper? Detta är något vi nedan ska 
diskutera med mina informanter. Det var ingen förvåning att skolan inte hade 
mångkulturellt i sin verksamhetsplanering även om eleverna hade flertalet olika 
etniska bakgrunder, religioner och kulturer. Mina informanter är djupt besvikna att 
skolan inte kunnat anpassa sin verksamhet utefter nya rådande förhållanden. Mina 
informanter syftar på att skolan exempelvis inte har anpassat sina lov, böcker, och 
sätt att hantera konflikthantering. 
 
George och Marcus anser att det är diskriminering att vissa elever kan fira sina 
traditioner och religiösa storhelger medan han får sitta i skolan under hans 
högtider. Det är inte rimligt att skolans lovplanering ser ut som från tidig 1900-tal 
menar mina informanter. Det är ett av de största problemen i skolan tycker mina 
informanter Trots att samhällsförhållandena har ändrats så hinner inte skolan göra 
det, eller så vill de inte förändra av praktiska skäl. Marcus har full förståelse för att 
lovsystemet ser ut som det gör. Det är trots allt ett kristet land med kristna 
traditioner men det är inget hinder för skolan att skapa förutsättningar för andra att 
fira sina traditioner. Det är nästan förtryck att inte låta muslimska, judiska eller 
andra religiösa minoriteter att praktisera sin tro menar Marcus. Johanna har inte 
tänkt på detta men hon vet att det framkommit kritik mot lovsystemet då många 
upplevt det som diskriminerande. Under mina observationer så diskuterades 
skolans anpassning och de allra flesta upplevde att lagstiftare och skolan inte hade 
gjort sitt yttersta för att ta tag i detta. Lärarna säger George säger att lärarna är 
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väldigt kritiska mot en förändring där man anpassar lovdagarna. De anger praktiska 
skäl. Marcus menar att lärarna är väldigt bekväma med denna situation och är 
väldigt förnyelsekritiska. Men han anser att detta är en prioriterings fråga. 
Anledningen till att systemet inte reformerats menar han är att det handlar om 
svaga grupper som inte i någon utsträckning finns representerade i maktens 
korridorer. Dessa grupper fortsätter han vidare är heller inte organiserade politiskt 
och utgör heller ingen maktfaktor. George berättat att det i vissa fall varit väldigt 
tumult på skolan han går i, speciellt vi stora muslimska högtider. En sådan är 
ramadan (fastemånaden). Under denna månad berättar George att muslimerna ber 
ute i korridorerna och totalt blockerar dessa för genomfart. Det är ett sätt att 
protestera mot att de inte får tillgång till moskén och måste vara i skolan vid 
bönetider. I skolan George går i så är mer än 80 procent muslimer. Många av dessa 
säger George är väldigt religiösa och han kan också förstå deras frustration. De är i 
majoritet men förtryckta. För många av dessa menar han att religion är en essentiell 
del i deras liv. Dessa människor menar Marcus och George blir väldigt apatiska 
gentemot lagstiftarna och samhället i stort då de inte får respekt för sin 
trosutövning. Detta tror han dessutom är en grupp som inte röstar i samma 
utsträckning som medelsvensken. Carl är väldigt kritisk till att förändra lovsystemet 
men inser den problematik som finns och menar dessutom att man måste komma 
till stånd med en förändring, eller tillsätta en utredning som ser över möjligheterna 
för en sådan förändring. Han tror att detta kommer att ske och beklagar att det inte 
skett tidigare, men hänvisar till att man inte riktigt vetat hur man ska lösa 
problemet. Han hoppas på att det dras riktlinjer för detta snart. Mina informanter 
menar att det är viktigt att kunna respektera varandras religiösa högtider, då detta är 
en förutsättning för att bygga goda ömsesidiga relationer.  
 
I en demokrati, menar mina informanter så måste människor kunna utöva sin 
religion och tro. Att skolor hindrar folk från att göra det uppfattar de som 
systematisk förtryck och något som har skapat problem och likgiltiga människor. I 
en demokrati får inte detta fortgå menar mina informanter. De är väldigt säkra på 
att man kan komma till en lösning om den politiska viljan finns att forma rutiner 
för skolverksamheten som har mångkultur som princip. Även om de är säkra på att 
praktiska problem skulle uppstå så menar de att förutsättningarna för att kunna 
praktisera sin trosutövning borde finnas för all inte bara för majoriteten. I denna 
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fråga anser mina informanter att lagstiftarna har varit väldigt nonchalanta och inte 
tagit den kritik som kommit från muslimska elever på allvar. Ett samhälle där en 
majoritet ignorerar minoriteternas behov vill de kalla ett förtryckarsamhälle.  
 

Diskussion  
Då jag påbörjade min studie hade jag redan en uppfattning om hur mina resultat 
skulle bli. Jag gick in med inställningen att resultaten inte skulle bli så avvikande 
från mina förväntningar. Jag måste dock säga att efter genomförd studie så 
framkom ett flertal aspekter och intressanta resultat som jag nedan kommer att 
diskutera. Studien anser jag har varit intressant men bitvis även svår. En svårighet 
har varit att komprimera alla informanters information. Detta har dock varit en 
lärdom i sig att man inte kan ha fem informanter och genomföra långa intervjuer 
och lyckas göra en utförlig framställning i en tjugosidig uppsats.’ 
 
Under studiens gång har utmaningarna varit många. De utmaningar som jag haft 
har varit främst av etisk karaktär samt vissa tekniska aspekter har varit 
problematiska, framförallt kring bokning samt träff med informanter. Efter långa 
förberedelser och sökning efter informanter så fann jag dessa. Som jag nämnt innan 
så har mina informanter samtliga olika åldrar, etnisk tillhörighet och kommer från 
olika städer. Dessa har haft gemensamt att de har gått i en svensk gymnasieskola. 
Anledningen har varit att få så många vinklar och erfarenheter från gymnasieskolan 
om det sociala samspel som pågår där med inriktning på etniska relationer. Efter 
kodning med de riktlinjer som finns i grundad teori så har jag kunnat framställa viss 
data och resultat som kan vara intressanta att framlyfta i min diskussion.  
”Hur ser då relationerna mellan de olika etniska grupperna på Ekgymnasiet samt enligt mina 
informanter?” 
 
Gymnasieskolan som jag observerat i är sannerligen en dynamisk Skolans elever har 
en bakgrund från ett flertal olika länder, något klädsel och användning av språk från 
mellanöstern vittna om. Min studie visar på att relationerna mellan de olika etniska 
grupperna för det mesta brukar vara goda. Om så ej är fallet bottnar detta oftast i 
att det råder konflikt mellan specifika grupper i forna hemländer. Detta brukar 
påverka relationerna. Exempel angavs vara grupper från forna Jugoslavien som 
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anses vara mer benägna att begränsa umgänget mellan grupper från olika länder till 
skolarbetet. Detta bekräftar både informanterna samt mina observationer där det 
framkom viss distansering mellan olika grupper. Detta uppfattas som något 
negativt både av lärare och elever då studiearbetet brukar ta skada. Exempel på hur 
det påverkar studierna negativt kan vara att det kan skapa hetsiga diskussioner om 
specifika konflikter under lektionstid av elever som inte har med undervisningen att 
göra. Detta skapar både problem för lärarna som inte kunde planera in 
lektionstiden samt för eleverna som blir störda i strävan efter att uppfylla sina 
studiemål. Lärarna hade inga egentliga rutiner för att hantera dessa konflikter och 
fanns såna rutiner så var det inget som jag eller andra elever ansåg fungera. Etniska 
konflikter i skolan ansågs vara av känslig natur enligt lärarna, men jag fick aldrig 
någon förklarning till varför. Det var tydligt att detta var vardag i skolan och 
varierade i intensitet beroende på förhållanden i hemländerna men trots detta så 
verkade det finnas en flathet hos personalen som inte riktigt vågade ge sig in och 
avstyra detta. Att skolan inte kunnat hantera etniska konflikter påpekas även av 
mina informanter också. De anger hur skolan under konflikten på Balkan satt 
samman konfliktdrabbade etniska grupper i samma klasser på 
flyktingförläggningen. Mina informanter beskriver detta som väldigt negativt och 
påfrestande för eleverna då lärarna försökte ge sig in i konflikthantering utan 
egentlig kunskap i området. Lärarna försökte hantera det genom diverse kramlekar. 
En av mina informanter påverkades väldigt negativt av detta. Resultatet av detta 
försök i skolan av eleverna blev att relationerna i stället försämrades mellan de olika 
etniska grupperna från forna Jugoslavien. Lärarna hade ingen beredskap för detta, 
inte heller förståelse för de konflikter som fanns. Det hände också att de använde 
och angav fel hemländer i diskussioner med eleverna vilket irriterade dessa. Mina 
informanter uttryckte en irritation över att de som arbetade på 
flyktingförläggningens skolor inte hade en nödvändig kompetens utan rekryterades 
bland den arbetslösa lokalbefolkningen. Informanterna menar att många 
kommuner använde mottagandet av flyktingar som ett sätt att öka sysselsättningen i 
kommunen tror mina informanter. Med kompetens menar mina informanter att de 
rimligen borde ha kunskap inom konflikthantering men även något så basalt som 
geografikunskaper rörande området där eleverna kommer ifrån. De frågor som kan 
tänkas vara intressanta i detta är vems ansvar det är dra fram rutiner för 
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klassindelningar i flyktingförläggningar och vilka urvalsgrunder man har och om 
man har några sådana. 
 
En annan intressant aspekt i denna diskussion är om det är rimligt att göra etniska 
indelningar av klasser samtidigt kan vi uppfatta att vissa klasser med en alltför 
”känslig” etnisk sammansättning har problem med undervisningen. Med känslig 
etnisk sammansättning menar jag en klassammansättning där eleverna kommer från 
nationer i konflikt. De flesta var positivt inställda till blandade klasser. De påpekade 
att de lärde sig mer och blev mindre fördomsfria genom att umgås med varandra. 
Svenska samhället menar man är en miniatyr av olika etniska grupper som i princip 
alla talar svenska med undantag naturligtvis. Här menar mina informanter finns 
möjligheter att utnyttja. 
 
Jag håller med mina informanter att skolan är ett bra forum där eleverna kan 
utveckla goda relationer och lära sig om andra kulturer. Men det är också ett forum 
där många svårigheter finns. Det är utmaningar såsom etniska konflikter, viljan att 
praktisera sin religion i det offentliga rummet samt utmaningen att se till att alla 
minoritetsgrupper kan känna tillhörighet. Elisabeth Gerle menar att friskolorna 
ökar. Orsakerna kan tolkas som att religiösa minoriteter väljer att ta avstånd från 
samhället och skapar sina egna skolor och små samhällen. Men hon menar också 
att människor söker sig till de sina egna när de inte släpps in eller känner 
tillhörighet.83

 
Att eleverna och mina informanter upplever och anser sig tillhöra olika specifika 
etniska grupper framkommer väldigt tydligt i mitt material. De talar om sig själva 
som alban, iranier, svensk etc. De har starka relationer till sina forna hemländer då 
de reser dit under loven etc. men framförallt anger de att deras starka relation till 
deras hemländer beror på att de känner en större tillhörighet som de inte känner i 
Sverige. Detta är något som gör att tre av mina tre informanter, George, Marcus, 
Maria, i första hand känner sig som alban, kroat eller iranier. Sin svenskhet 
uppfattar dessa som ett byråkratiskt verktyg. Dock så är inte deras svenskhet något 
som bekräftas av samhället i stort. Snarare ger de beskrivningar där motsatsen är en 

                                           
83 Gerle, Elisabeth, ”Mångkulturalismer och skola?”, (Stockholm, 2000), s. 29 ff. 
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uppenbar. I skolan så bekräftade eleverna varandras etniska tillhörighet. Detta var 
något som också lärarna gjorde. Eleverna upplevde att lärarna ofta använder ett 
språk som kan vara uteslutande. Det vill säga att de pratar i vi och ni form i 
lektionerna. Detta menar mina informanter är något som bara bidrar till en större 
segregation mellan det de uppfattar som svenskhet och det som de kallar för 
invandrare. Ann Runnfors skriver om just dessa kategoriseringar i skolan och 
menar att den svenska skolan har en stor tendens att kategorisera invandrarelever. 
Vidare menar Runnfors att lärarna ger invandrarelever identiteter byggda på 
föreställningar och stereotyper. Detta menar Runnfors är något som inte eleverna 
känner igen sig i.84

 
Runnfors skriver även om att lärare och den svenska skolan har en strävan att 
medelklassifiera invandrarelever. Med det menar hon att de skall bli som hon 
uttrycker som vilka ”medelklassvenskar” som helst.85 Mina informanter upplever 
detta som något negativt eftersom de känner att de inte räcker till och ständigt 
måste anpassa sig. Det sker en ökning av friskolor idag med grund i religiösa 
orsaker. Detta tror jag är och kommer att vara ett stort problem för skolan då 
grupper kan komma att isolera sig från varandra beroende på religiös och etnisk 
tillhörighet. Samtidigt måste vi förstå varför detta sker. En anledning tror jag är att 
många grupper kan ha en vilja att involvera sin religion utanför det privata i det 
offentliga. Många personer jag mött under observationerna samt mina informanter 
menar att detta sker idag att den svenska verksamhetsplaneringen bygger på 
kristendom och utesluter exempelvis muslimer. Detta menar jag kommer att vara 
en faktor till begränsningar i möten mellan olika kulturer och erfarenheter i skolan. 

                                           
84 Runnfors, Ann, ”Mångfald, Motsägelser och Marginaliseringar”, (Stockholm, 2003), s. 211 ff. 
85 Ibid. s.209. 
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Gemensam diskussion 
I vår antologi har vi studerat möten mellan olika kulturer. Vi har gjort fyra 
fallstudier där vi belyst homosexuella invandrare, kulturarvets betydelse, multietnisk 
skola samt invandrarkvinnors åsikter om att bo i en förort. Det gemensamma som 
förekommer i alla antologins delar är frågor runt integrationspolitiken, 
arbetsmarknaden samt yttre attribut som t.ex. religiösa, kulturella och nationella 
symboler. Dessa gemensamma teman har vi funnit intressanta utifrån det empiriska 
material som vi införskaffat. 
 
I alla antologidelar förutom delen om homosexuella invandrare har tillgången till 
informanter varit lättillgängligt. Detta beror på att frågor kring sexuell läggning är 
ett känsligt område vilket påverkat tillgången till informanter. Vi har under studien 
haft återkommande kontakter med fältet och personerna som har berört antologin. 
Dessa har alla varit mycket tillmötesgående för arbetets fortskridande samt resultat.  
 
Något som vi diskuterat mycket i gruppen har varit begreppet invandrare. Vi anser 
att begreppet har en negativ klang då man kategoriserar alla invandrare under ett 
och samma paraply under vilket man för in en serie negativa egenskaper som 
bidragsutnyttjande, kriminalitet, kvinnoförnedrande åsikter osv. Vi finner det 
paradoxalt att en sådan stor del av den svenska befolkningen dels blir kallade 
invandrare då de inte är det. Samtidigt att de tillskrivs en negativ identitet, något 
som bland annat media har bidragit med. Enligt våra informanter innebär deras 
invandrarskap en begränsning. De kan inte nyttja de möjligheter som infödda 
svenskar har att tillgå. Denna problematik hindrar dem till eventuella möten som 
har en avgörande roll i integrationsprocessen.  
 
Ett annat tema som vi diskuterade var språkets betydelse och bevarande. Vi kom 
fram till att språket är den mest elementära aspekten i kommunikationen och som i 
sin tur är avgörande för integrationen. Språket möjliggör möten, men det begränsar 
dem också för de personer som inte behärskar det svenska språket. Detta kan vara 
något som man anser vara självklart i teorin. Dock kan det motsäga sig i praktiken 
som i den homosexuella invandrarens situation. Personen i fråga behärskade det 
svenska språket men upplevde ändå begränsningar i olika möten på grund av sin 
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homosexualitet samt bristen på information till nyanlända homosexuella 
människor. 
 
Språket har en viktig funktion i upprätthållandet av relationer inom den specifika 
gruppen. Den äldre generationen som saknar det svenska språket får svårare att 
kommunicera med den yngre generationen som samtidigt har brister i 
modersmålet. Språket har dessutom en enormt viktig funktion för individens 
möjligheter till arbeten och samhällsinformation. Språket och symboler är oerhört 
viktiga i identitetsskapandet för etniska grupper då dessa både skapar tillhörighet 
och utanförskap. Tillhörighet skapas av att känna gemenskap med sina landsmän 
och utanförskap då man saknar grunder i sitt modersmål. Under våra deltagande 
observationer har vi noterat symboler och i analysmomentet kom vi fram till att 
användningen av symboler har en oerhörd viktig roll i identitetsskapandet. 
Symbolerna har också två andra funktioner; Symboler åtskiljer folkgrupper från 
varandra men samtidigt skapar de gemenskap och tillhörighet.  
 
Vi anser att alla våra teman behandlar möten utifrån olika förutsättningar. Vår 
uppfattning är att förutsättningarna är oerhört viktiga i möten mellan kulturer. Vi 
har nämnt några sådana såsom språk, boende, sexuell läggning, etnicitet och kultur. 
Vi tror att vi som människor är sociala varelser och därför söker social gemenskap. 
I denna socialisation uppstår olika normer och värderingar som skapar möjligheter 
för andra och begränsningar för vissa. I vårt mångkulturella Sverige är kulturmöten 
något som är oundvikligt. Dessa möten skapar kulturkrockar men det är även ett 
fenomen som klargör för oss vilka problem som vi måste åtgärda. Dessa är bland 
annat boendesegregation och olika former av diskriminering och hinder. Vi anser 
att etnisk kategorisering kan ha ett allt för stort fokus då sociala aspekter såsom 
akademisk bakgrund, klass och kön har minst lika stor vikt. Trots att de åberopar 
gemensam kultur som en självklarhet så kan denna självklarhet vara mer en önskan 
än en verklighet. 
 
Vi ser en alltmer globaliserad värld. I denna globaliserade värld reser vi mer och 
mer, i snabbare takt. Vi ser detta som en positiv utveckling då vi får möjlighet att 
möta andra. Vi ser det mångkulturella samhället som ett faktum idag. Ett faktum 
som vi måste omvända till något positivt. Med intensifierade möten menar vi att vi 
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förebygger negativa föreställningar om varandra. Möten, och då goda produktiva 
möten, är en förutsättning för att få ett mångkulturellt samhälle att fungera. Den 
stora utmaningen måste vara att få människor att vilja träffas. Denna utmaning är 
den svåraste uppgiften det mångkulturella samhället kommer att ha för att lösa 
integrationsbristen. Integration handlar inte alltid om att få svenskar att flytta in i så 
kallade multietniska områden. Integration handlar likväl om att överklassområden 
måste beblandas. Vi tror att så kallade överklassområden som Danderyd och 
Lidingö i högre utsträckning är mer socioekonomiskt och etniskt homogena än vad 
Rinkeby är. 



 92

Referenser 
Litteratur: 
Alsmark, Gunnar, ”Skjorta eller själ”, (Studentlitteratur, Lund, 1997)  
Alzén, Annika, (red), Hedrén (red), ”Kulturarvets natur”, (Eslöv:B Östlingsbokfl, 
Eslöv, 1998) 
Bauman, Zygmunt, ”Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen”, (Daidalos, Göteborg, 
1999)  
Bauman, Zygmunt, ”Att tänka sociologiskt”, (Korpen, England, 1992) 
Behtoui, Alireza, ”Invandrare på den svenska arbetsmarknaden”, (En delrapport från 
LO-projekt ökad sysselsättning, ÖS, 1999) 
Blehr, Barbro (red), ”Kritisk etnologi”, (Prisma, Stockholm, 2001) 
Bryman, Alan, ”Samhällsvetenskapliga metoder”, (Liber, Malmö, 2002) 
Clifford, James, ”Cultural Anthropology”, Vol. 9, No3, Further Inflections: Towards 
Ethnographies of the future, (University of California, Santa Cruz, 1994) 
Gerle, Elisabeth, ”Mångkulturalismer och skola?”, (Utbildningsdepartementet, 
Stockholm, 2000) 
Giddens, Anthony, ”Sociologi” (Studentlitteratur, Lund, 1998) 
Goffman, Erving, ”Stigma”, (Prisma, Stockholm, 2003) 
Gustafsson, Harald, ”Nordens historia”, (Studentlitteratur, Lund, 1997) 
Guvå Gunilla, & Hylander, Ingrid, ”Grundad teori”,  (Liber, Stockholm, 2003) 
Hannerz, Ulf (red), ”Flera fält i ett”, (Carlsson, Stockholm, 2001) 
Hannsbæk, Thomas, ”…som en kamel med två pucklar: om homosexuella 
invandrare i Sverige”, (Statens folkhälsoinstitut, Stockholm, 2002) 
Hartman, Jan, ”Grundad teori”, (Studentlitteratur, Lund, 2001) 
Hylland Eriksen, Thomas, ”Kulturterrorismen”, (Nya Doxa, Nora, 1999)  
Höglund, Lena (red), ”Länder i fickformat: Bosnien-Hercegovina”, (Utrikespolitiska 
institutet, Stockholm, 2001)  
Jenkins, Richard, ”Social Identity” (Routledge, New York, 1996) 
Kaijser Lars, & Öhlander, Magnus (red), ”Etnologiskt fältarbete”, (Studentlitteratur, 
Lund, 1999)  
Lilja, Elisabeth, ”Den ifrågasatta förorten”, (Byggforskningsrådet, Borås, 1999) 
Lövgren, Sophia, ”Att skapa ett framtidens folk”, (Tema hälsa och samhälle 
Linköpings Universitet, Motala, 2002)  



 93

Magnusson, Lena, ”Den delade staden” (red), (Boréa, Umeå, 2001) 
Moberg, Vilhelm, ”Utvandrarna”, (Bonnier, Falun, 1998)  
”Mångfald – en handbok för integration på arbetsplatsen”, (Ett LO-projekt) 
Svanberg, Ingvar, Tydén, Mattias, ”Tusen år av invandring”, (Gidlund, Stockholm, 
1992)  
Wellros, Seija, ”Språk, kultur och social identitet”, (Studentlitteratur, Lund, 1998) 
 
Otryckta källor: 
www.ne.se, sökord: svensk 05.04.18. 
www.ne.se, sökord: bosniaker, 05.04.04. 
www.ne.se, sökord: kultur, 05.04.04. 
www.ne.se sökord: etnicitet och etnisk grupp. 05.04.06. 
www.ne.se sökord: förort 05.05.01. 
www.ne.se, sökord: kulturarv, 05.03.09. 
Vetenskapsrådet:  http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf  05.04.04 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf

	 
	Inledning 
	Syfte och frågeställningar 
	Metod  
	Teori/tidigare studier 
	Etik 
	Begreppsförklaring 
	Kultur 
	Invandrare 
	Segregation och Integration 
	Etnicitet 
	Identitet 

	Presentation av antologins delprojekt 
	Shanis Amid 

	Inledning  
	Bakgrund 
	Målgrupp 
	Syfte/frågeställningar 
	Fält och informanter 

	Etik 
	Metod 
	Fälterfarenheter/Forskarroll 
	Att leva i Sverige 
	Diskussion 

	Inledning 
	Syfte och frågeställningar 
	Tidigare forskning 
	Metod 
	Kontakt med fältet 
	Bearbetning av intervjumaterialet 
	Urval 
	Mina deltagande observationer 

	Begreppsförklaringar    
	Arbete 
	Miljonprojektsområde 
	Förort 
	Informanterna 

	Presentation av informanterna 
	Olivia Schulman   
	Daniella Josef  

	Sabina Pjanic  
	De boendes syn på området och gemenskap 
	Utomståendes syn på området och stigmatisering  
	Vad kan förbättras? 
	Segregationens påverkan på individen  
	Avslutande diskussion  

	Inledning 
	Syfte 
	Frågeställningar 
	Definitioner 
	Bosniaker 
	Kulturarv 
	Diaspora 

	Metod 
	Presentation av fältet, fälterfarenhet och informanterna 
	Etik 
	Kriget på Balkan 
	Diaspora - ett sätt att skapa kulturarv 
	Att lämna sitt hemland 
	 
	Att komma till ett nytt land 
	Förändringar som stärker kulturen  
	Språket 
	Bevarandet av kulturen 
	Avslutande diskussion 

	Inledning 
	Syfte/Metod/Frågeställning 
	Intervjufrågorna 
	Etik 
	Teori/Tidigare studier 
	Begreppsförklarning 
	Fördom 
	Diskriminering  
	Minoritet 

	Presentation av informanter: 
	Observationerna 
	Etnisk identitet 
	Att umgås över dem etniska gränserna i skolan 
	Det mångkulturella gymnasiet  
	Diskussion  

	 Gemensam diskussion 
	 Referenser 


