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ABSTRAKT 
 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att ge en blid av hur kurdiska 

invandrarflickor skapar en identitet i samband att de växer upp i en annan kultur än deras 

föräldrar gjort. Fokus riktas därmed mot två delsyften: dels de begränsningar och möjligheter 

att integreras i det svenska samhället som flickorna har, dels vilken inverkan den dubbla 

kulturtillhörigheten har på deras identitetsskapande. Studien var kvalitativ och hade en 

hermeneutisk ansats. Det empiriska materialet byggdes på halvstrukturerade intervjuer med 

fyra kurdiska flickor som går i årskurs nio i Fittjaskolan i Botkyrka kommun. Analysen har 

utförts utifrån tidigare forskning samt två teoretiska perspektiv: integrationsteori och 

identitetsteori. Undersökningens resultat visade att kurdiska flickor har svårt att integreras i 

det svenska samhället på grund av föräldrarnas hårda regler och rädsla för rykten. De befinner 

sig i en situation där de påverkas av två kulturer som därmed även påverkar deras identitet.    

 

Nyckelord: Invandrarflickor,  kultur, identitet, integration.    
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1. INLEDNING, SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH CENTRALA 
BEGREPP 
 

1.1. Inledning  
De svårigheter som många invandrare möter i det nya samhället drabbar också invandrarbarn i 

hög utsträckning. En del invandrarbarn är födda utomlands, men har vuxit upp i Sverige och 

en del är födda i Sverige. Dessa barn har föräldrar som har sin kulturella bakgrund i ett 

samhälle som skiljer från det svenska samhället. De växer upp i två kulturer, sin 

ursprungskultur och den svenska kulturen  (Yazgan, 1983). 

 

Trots att andra generationens invandrare är födda i Sverige känner de sig ändå avvikande. För 

dessa ungdomar kan det vara svårt att bestämma vilken identitet de har, svensk eller utländsk? 

Det är svårt när man har en fot i Sverige och den andra i hemlandet. Sverige är hemlandet för 

andra generationens invandrare, men lojaliteten till föräldrarna är ofta väldigt stark och på så 

sätt blir det svårt att ”välja sida”  (Rojas, i Wigerfelt & Wigerfelt, 2001). 

 
Anledningen till att jag har valt att intervjua och skriva om kurdiska flickor och deras 

integration i det svenska samhället är att jag har ett stort intresse för fenomenet kurdiska 

flickors situation. Efter mordet på Fadime har mitt intresse ytterligare stärkts att studera de 

faktorer som påverkar kurdiska flickors integration i Sverige. Att jag valt att lyfta fram enbart 

flickor i min studie är för att jag anser att invandrarflickor är mer utsatta än invandrarpojkar 

för förtryck både från familjen och från omgivningen.    

 

I fortsättningen av detta kapitel följer studiens syfte, frågeställningar och centrala begrepp. I 

andra kapitlet redovisas tidigare forskning. I tredje kapitlet klargörs val av metod, 

vetenskapsfilosofisk position, förförståelse, urval, insamling och bearbetning av data, validitet 

och reliabilitet, etiska överväganden samt studiens begränsningar. Kapitel fyra omfattar 

teoretisk utgångspunkt. Femte kapitlet innehåller undersökningens resultat samt 

undersökningens analys utifrån tidigare forskning och valda teorier. Det sjätte och sista 

kapitlet omfattar en avslutande diskussion, sammanfattning av resultaten, metoddiskussion 

samt förslag till fortsatt forskning.    
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1.2. Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur kurdiska invandrarflickor 

skapar en identitet i samband med att de växer upp i en annan kultur än deras föräldrar gjort. 

Fokus riktas därmed mot två delsyften: dels de begränsningar och möjligheter att integreras i 

det svenska samhället som flickorna har, dels vilken inverkan den dubbla kulturtillhörigheten 

har på deras identitetsskapande. 

 

1.3. Frågeställningar  
1. Vilka möjligheter och begränsningar för kurdiska flickors integration i det svenska 

samhället går att identifiera genom flickornas berättelser? 

 2. Uppfattar de kurdiska flickorna att de är en del av två kulturer, och hur upplever de i så fall 

att detta påverkar dem i deras identitetsskapande? 

 

1.4. Centrala begrepp 
Enligt Al-Baldawi, i Ahmadi (1998) är kulturen ”summan av de normer och traditioner som 

bestäms och utvecklas av folkgruppens värderingar eller nation” (a.a. s. 174). Han betonar två 

viktiga aspekter av kulturbegreppet. Den första är att kulturen kan ärvas, att vi vid födelsen 

går igenom en inlärningsprocess för att införliva de normer och traditioner som inhämtas från 

omgivningen.  Denna inlärningsprocess innebär att det inte finns några kulturer som är rätt 

eller fel. Det är upp till var och en att värdera och studera vilka traditioner och värderingar i 

andras kulturer som man vill behålla. Den andra aspekten är att kulturen är föränderlig, att 

kultur och traditioner påverkas genom samspel med andra människor.  
 

Med invandrare menas bland annat de personer som sökt sig till Sverige av ekonomiska skäl 

för att arbeta, men också de personer som kommit hit som flyktingar. Det vill säga de har 

tvingats lämna sitt hemland på grund av att man riskerar att bli förföljd, torterad eller dödad 

med anledning av exempelvis religiösa motsättningar  (Allwood & Franzén, 2000).  

 

Man talar om att kulturmöten kan vara problematiska för de personer som har en annan kultur 

som skiljer sig från den svenska. De blir utsatta för stora påfrestningar, konflikter och 

svårigheter som förhindrar individen att möta andra i majoritetsbefolkningen. Mötet med 

människor från andra kulturer innebär en utmaning och stora förväntningar finns hos 
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individen att bli bekräftad. Om han/hon inte blir det så kan missuppfattningar och 

missförstånd lätt uppstå  (Allwood, i Allwood & Franzén, 2000).  

 

Med andragenerationsinvandrare menas den som är född i det nya landet eller att han/hon 

var liten vid ankomsten. Detta betyder att alla kontakter man har etablerat med andra 

människor än syskon och föräldrar har utvecklats i det nya landet. Det land dessa barn växer 

upp i är inte deras föräldrars hemland  (Franzén, 2001).   

 

Enligt Hylland Eriksen (1993) skiljer etnicitet en grupp från en annan genom kulturella 

värden och normer. Han menar att ”Etnicitet uppstår och blir relevant genom sociala 

situationer och möten, samt genom människors sätt att handskas med livets krav och 

utmaningar”   (a.a. s. 6). 
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2. TIDIGARE FORSKNING         
Deniz och Perdikaris (2000) har gjort en studie där det studeras hur assyriska ungdomar i 

Sverige upplever och hanterar sin livssituation i de två kulturella världar de lever i, den 

svenska och den assyriska. Till undersökningen valdes två olika områden där många assyriska 

invandrare bor: Södertälje och Norrköping. Åldersfördelningen hos ungdomarna i dessa olika 

undersökningsområden var en grupp mellan 15-17 år och en grupp mellan 23-25 år.  

 

De yngre ungdomarnas livssituation är mindre konfliktfylld. De har lyckats bättre med att 

integrera de två kulturerna. Deras uppväxt i Sverige från spädbarnsåldern, gör att de har en 

mer integrerad identitet än de äldre ungdomarna, som fått sin ursprungliga socialisation i 

hemlandet och vars föräldrar kommit i mindre kontakt med det svenska samhället. De menar 

att de äldre står närmare sin kultur än de yngre ungdomarna, deras liv är mer påfrestande och 

konfliktfyllt, vilket beror på att de lever i två kulturer med två olika uppsättningar av normer 

och värderingar. Det visade sig också att de yngre ungdomarnas livssituation förändras och 

får en mer kluven identitet när de blir äldre och tvingas att fatta beslut som de i sin nuvarande 

ålder inte behöver ta. Yngre ungdomar kommer att utbilda sig i högre utsträckning än de äldre 

ungdomarna  (Deniz & Perdikaris, 2000).  

 

I samma studie framkom också att förväntningarna på flickorna och pojkarna är olika. Av 

flickorna förväntades det att de i större utsträckning än pojkarna skulle hålla sig hemma och 

inte vara ute så mycket. De skulle hjälpa till med hushållsarbetet, ansvara för hemmet, se efter 

småsyskon och prestera bra i skolan, medan pojkarna bara förväntades prestera bra 

studieresultat. Flickorna hade inte heller lika stora möjligheter som pojkarna att vara fria och 

självständiga  (a.a.). 

 

Även Rojas (2001) har gjort en studie om invandrarungdomar. Studien bygger på en 

undersökning med två ungdomsgrupper som har föräldrar som är utlandsfödda. En grupp 

bestod av tre pojkar och en grupp av tre flickor, alla mellan 17-20 år. I studien 

uppmärksammas tre viktiga problemområden: det första är hur ungdomarna upplever sin 

situation och hur de ser på föräldragenerationen, i synnerhet sina pappor. Det andra är hur 

ungdomarna själva hanterar sin situation och vilka reaktionsmönster de utvecklar för att 

kunna hantera avvikelsen från den svenska normaliteten. Det tredje belyser solidariteten som 
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skapas mellan dessa ungdomar när de hamnar i olika konfliktsituationer i kontakten med det 

svenska samhället.  

 

Studien visade att ungdomar som lever i två kulturer måste kämpa för att bli accepterade av 

det svenska samhället. Om de inte blir accepterade skapar detta en kluven 

identitetsuppfattning. Dessa ungdomar har identitetsproblem, de kämpar med sig själva och 

med sin omgivning. De befinner sig i en konfliktsituation där de är utsatta för påverkan från 

både majoritets- och minoritetssamhället. Ungdomarna önskar att omgivningen inte ska 

behandla dem som mindre värda, utan respektera dem som individer. Ungdomarna kan inte 

identifiera sig som svenskar, de känner sig som både svenskar och invandrare då de har svårt 

att veta vilken identitet de har. De upplever en känsla av utanförskap och förnedring från det 

svenska samhället  (Rojas, 2001). 

           

I en studie av Yazgan (1983) har man studerat turkiska flickor från två olika sorters 

bostadsområden. Invandrartäta områden som Fittja och Alby, samt mindre invandrartäta 

områden som Sollentuna och Upplands Väsby. Studien har undersökt andra generationen 

turkiska invandrarflickors situation i Sverige. Syftet med studien var att belysa 

invandrarungdomarnas beteende och attityder inom vissa områden som språk, klädsel, 

utbildning och fritidssysselsättningar samt eventuella skillnader mellan första och andra 

generationen. Jämförelserna mellan generationerna bygger på döttrarnas utsagor om 

föräldrarna. De intervjuade flickornas ålder i undersökningsområdena var mellan 13-16 år. 

Resultatet visar att andra generationens flickor befinner sig i en konfliktsituation där de blir 

påverkade från två kulturer och två olika normsystem, svenska och turkiska.  

 

Enligt Yazgan (1983) styrdes flickornas beteende inom de flesta områden av den turkiska 

kulturen beroende på föräldrarnas ursprungsförhållanden. Beteendet varierar beroende på om 

föräldrarna kommer från landsbygden, slumområden eller moderna urbana områden. 

Flickornas attityder, oavsett bakgrunden, närmar sig det svenska samhällts normer och 

värderingar. Flickornas åsikter och attityder om kamratumgänge skiljer sig mycket från deras 

föräldrars. På grund av familjernas bestämda reglar får till exempel dessa flickor inte gå ut när 

de kommer från skolan eller umgås med kamrater av andra nationaliteter, framför allt 

svenskar på sin fritid.   
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När det gäller umgänget med pojkar så är föräldrarna mycket stränga. Flickorna får inte gå ut 

med pojkar för att de då kan få dåligt rykte. Föräldrarna har en annan syn på kamratskap med 

pojkar och de är rädda för att deras döttrar ska gifta sig mot deras vilja, vilket blir en skam för 

familjen: ”Det är strängt förbjudet att gå ut med killar vare sig i grupp eller ensamma. Skulle 

vi göra detta leder det till förtal och skvaller som våra familjer inte tycker om. Om vi trotsade 

dessa regler blev det bråk. Vi fick stryk och husarrest i flera dagar”  (Yazgan, 1983, s. 39).   

 

Hos Yazgan (1983) framkommer också att beteendet hos flickorna har jämförts med 

mammornas beteende inom olika områden. Deras klädsel är till exempel långt ifrån 

traditionell och liknar den svenska. De talar mycket bättre svenska än sina föräldrar. När det 

gäller utbildningen så har den andra generationen relativt hög utbildning till skillnad från 

första generationen. De siktar på arbeten som kräver yrkesutbildning som till exempel 

hårfrisörska eller barnskötare, medan föräldrarna jobbar med disk- eller städjobb.  

 

Integrationsverket fick i uppdrag att studera situationen för flickor med utländsk bakgrund 

som befinner sig i eller riskerar hamna i utsatta situationer. Man har studerat flickor, 12-18 år 

med utländsk bakgrund, det vill säga de som har minst en förälder som är utrikesfödd. Fokus 

riktades inte bara mot flickor och familjer med utländsk bakgrund, utan också mot 

samhällsstrukturer, institutioner och myndigheter. Detta innebar att försöka ta reda på vilka 

strukturer i samhället som underlättar eller försvårar situationen för dessa flickor och deras 

familjer. Hur påverkar till exempel boendesegregation eller omgivningens attityder flickornas 

situation. Representanter från invandrarnas organisationer har intervjuats  (Integrationsverkets 

rapportserie, 2000:6).  

 

Resultatet visade att bristande integration och segregerade boendeförhållanden var de främsta 

faktorerna som försvårade flickornas livssituation och gjorde att flickorna mådde dåligt och 

ville flytta hemifrån. Föräldrarnas integration hade en stor betydelse för flickornas psykiska 

hälsa och livssituation. Föräldrar som inte kände att de kommit in i det svenska samhället 

mådde dåligt, vilket gick ut över barnen. Det framkom också att flickorna känner sig 

utlämnade och utanför på grund av att de bor i ett invandrartätt bostadsområde där 

majoritetssamhället inte finns representerat. Flickorna påverkas även av att många vuxna i 

området inte har något arbete. Därmed saknar ungdomarna positiva förebilder och studier 

tycks resultatlösa. Man menar att positiva förebilder stärker flickornas självförtroende för att 

kunna leva i det svenska samhället. Föräldrarnas bristande språkkunskaper och arbetslöshet 
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kan utveckla negativa känslor mot det svenska samhället som i sin tur har en negativ inverkan 

på barnen. Om föräldrarna däremot arbetar, har de nått halva vägen till integration som stärker 

relationen mellan föräldrar och barn. De föräldrar som känner till det svenska samhället har en 

bättre förståelse för sina barn  (Integrationsverkets rapportserie, 2000:6). 

 

Resultatet visade också att det finns många problem i segregerade bostadsområden där 

ungdomarna till exempel upplever utanförskap på grund av bristande svenskkunskaper. Att 

ungdomarna inte har kontakt med det svenska språket gör att många elever inte förstår 

avancerad svenska trots att de kan vara födda i Sverige. Skolan blir för många den enda plats 

där de talar svenska. Barnen har dessutom föräldrar som själva har problem med det svenska 

språket, vilket gör att de inte får den hjälp de behöver med sina hemläxor och kommer efter i 

skolarbetet  (a.a.). 

 

Familjen spelar en stor roll när det gäller ungdomarnas inställning till utbildning. Föräldrar 

med bristande kunskaper om det svenska samhället kan tycka att utbildning inte är så viktigt. 

Dessa föräldrar kan ha svårt att stödja barnen i deras val av studier. För flickornas 

utbildningsmöjligheter spelar det en större roll om föräldrarna kommer från stad eller 

landsbygd än vad de har för religion och traditioner. En representant från turkiska 

ungdomsförbundet pekar på att många turkar har arbetarbakgrund och därmed saknar turkiska 

ungdomar förebilder att identifiera sig med på gymnasiet  (a.a.). 

 

Enligt integrationsverkets studie (2000:6) uppger en kurdisk representant att grupptrycket är 

starkt i kurdiska grupper. Detta beror på att utvecklingen inom den kurdiska gruppen har 

stagnerat. Många upplever att vissa invandrarbostadsområden liknar byar där folk kontrollerar 

varandra. Tidigare har flickornas beteende varit familjens ansvar medan det idag också är 

gruppens ansvar. Flickorna tycker att det är jobbigt att de blir kontrollerade av landsmän som 

påpekar saker om till exempel klädseln. Föräldrarna blir mer stränga mot sina döttrar, de är 

rädda för vad deras landsmän ska tycka om dem och för att flickorna kan få dåligt rykte. 

Intervjuflickorna uttrycker att de mår dåligt på grund av grupptrycket. Grupptrycket påverkar 

föräldrarna så att de begränsar sina döttrars frihet, detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på 

flickornas psykiska hälsa.      

 

Resultaten i invandrarverkets studie (2000:6) visade att den vanligaste orsaken till att flickor 

med utländsk bakgrund sökte stöd för att flytta hemifrån var generations- eller 
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kulturkonflikter. 80 % av flickorna som var mellan 16-18 år och som sökte stöd från 

samhället gjorde det för att de hade relationsproblem med föräldrarna. Resten av flickorna 

sökte stöd för att de utsatts för påtryckningar att gifta sig. Många flickor vågar inte söka hjälp 

hos socialtjänsten trots att de behöver samhällsstöd för att bryta med familjen. Anledningen 

till att flickorna ville flytta hemifrån var inte bara relationsproblem i familjen, utan också för 

att de ville frigöra sig. Det visade sig också att flickorna tar en stor risk om de flyttar 

hemifrån, de kan tappa kontakten med sin familj och bli isolerade.  
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3. METOD 

3.1. Val av metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att 

förstå ämnen från intervjupersonens livsvärld ur eget perspektiv.  
 

3.2. Vetenskapsfilosofisk position 
Hermeneutik betyder ungefär ”tolkningslära” där man studerar, tolkar och försöker förstå 

grunderna för den mänskliga existensen. Hermeneutiken menar att man kan förstå människor 

utifrån deras egna referensramar genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det 

talade och skrivna språket samt i människors handlingar. Hermeneutiken menar att genom 

språket kan man tolka och förstå den mänskliga existensen  (Patel & Davidsson, 1994).   

 

Enligt Kvale (1997) studerar hermeneutiken tolkning av texter och  ”den hermeneutiska 

tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening” (a.a. s. 

49). Min tolkningsprocess har skett utifrån det hermeneutiska cirkeltänkandet, vilket innebär 

att jag har sökt en fördjupad förståelse för mitt empiriska materials mening genom en växling 

mellan enskilda delars mening och meningen av texten i sin helhet. 

 

3.3. Förförståelse  
Enligt hermeneutiken är förförståelsen de tankar, intryck, känslor och den kunskap som 

forskaren har. Förförståelsen är inte ett hinder, utan en möjlighet att tolka och förstå det man 

studerar, vilket innebär att i tolkningen använder forskaren sin egen förståelse som verktyg  

(Patel &  Davidsson, 1994). 

 

När jag valde att skriva om kurdiska flickor och deras integration i Sverige hade jag ingen 

större erfarenhet av fenomenet kurdiska flickor och deras situation. Själv har jag 

invandrarbakgrund, men de faktorer som påverkar invandrarflickors integration kan variera 

beroende på vilket land man kommer ifrån, vilken grupp man tillhör och vilken religion man 

har. Jag hade från början en föreställning om att kurdiska flickor påverkas av olika faktorer, 

framför allt kultur. Min förförståelse omfattande även en föreställning om att familjen har stor 

påverkan på flickornas integration.  
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3.4. Urval 
3.4.1. Urvalsförfarande 

Urvalet till denna undersökning har gjorts utifrån två kriterier. Det första kriteriet har varit att 

söka efter intervjupersoner som är intresserade av att medverka. Det andra kriteriet har varit 

att välja personer som bor i ett invandrartätt område. Till min undersökning har jag valt fyra 

kurdiska flickor från Turkiet. Jag uteslöt dem som hade någon annan etnisk bakgrund än 

kurdisk, såsom turkisk eller syrisk. 

 

Jag genomförde alla intervjuer i oktober 2004. Intervjuprocessen påbörjades med att jag 

ringde till rektorn i Fittjaskolan. Jag presenterade studiens syfte och frågeställningar för 

rektorn som tog på sig uppgiften att prata med lärarna för årskurs nio. De skulle i sin tur leta 

upp frivilliga intervjupersoner. Dagen efter ringde jag läraren och fick veta att det fanns fyra 

kurdiska flickor som ville ställa upp på intervjun. Därefter bokade vi tid för intervjuerna, som 

senare ägde rum i skolans lokaler.  

 

3.4.2. Intervjupersoner    

Då mitt syfte var att undersöka kurdiska flickors integration i det svenska samhället och hur 

de skapar en identitet i och med att de växer upp i två kulturer, den kurdiska och den svenska, 

är intervjupersonerna fyra kurdiska flickor från Turkiet. De är 15 år gamla och går i årskurs 

nio i Fittjaskolan i Botkyrka kommun, norr om Stockholm. Tre av dem är födda i Sverige och 

en kom till Sverige när hon var fem år. Tre av flickorna kommer från olika byar i Turkiet och 

en kommer från Ankara. Samtliga flickor bor i ett invandrartätt område i Fittja, i Botkyrka 

kommun norr om Stockholm. Ingen av flickornas föräldrar har någon utbildning och de har 

dåliga kunskaper i det svenska språket. Nästan samtliga pappor har arbeten, medan 

mammorna antingen är hemmafruar eller arbetslösa.  

 

 3.5. Datainsamling                
Datainsamlingen påbörjades genom att jag sökte i det nationella biblioteksdatasystemet 

LIBRIS samt i databasen Sociological Abstracts på Socialhögskolan bibliotek. Sökord som 

jag har använt mig av är invandrare, kulturkrock, invandrarflickor och integration. Då fann 

jag en del böcker som jag har använt mig av. Jag har även sökt litteratur i referenslistor från 

tidigare C-uppsatser på Socialhögskolan, som berör ämnesområdet. En begränsning jag gjort i 
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litteratursökningen är att jag först och främst tittade på svensk forskning, där hittade jag en 

mängd litteratur som var relevant för min studie.    

 

Jag började förbereda mig för intervjuerna efter att litteratursökningen var klar. För att få 

nyanserade och djupa beskrivningar av invandrarflickornas livsvärld har jag använt mig av 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Denna är baserad på tre teman: fritid, familj samt 

identitet/integration. Jag har även haft bakgrundsfrågor. Jag har utformat intervjuguiden med 

stöd av tidigare forskning och mot bakgrund av syftet och frågeställningarna.   

 

Intervjuerna ägde rum i Fittjaskolan och gjordes vid två tillfällen, två flickor den ena dagen 

och två flickor den andra dagen. Jag valde att intervjua varje flicka i enrum, då jag strävade 

efter den enskildes upplevelser (Kvale, 1997). Varje intervjutillfälle varade ungefär en och en 

halv timme. Jag spelade in intervjuerna på band, dels för att jag skulle kunna koncentrera mig 

och lyssna aktivt på intervjupersonernas utsagor, dels för att ha möjlighet att gå tillbaka till 

materialet många gånger och kunna redovisa ett utförligt resultat.  

 

3.6. Databearbetning, analys och tolkningsförfarande  
Efter att intervjuerna var genomförda skrev jag ut de bandade intervjuerna ordagrant i sin 

helhet. Att skriva ut intervjuer innebär översättning från ett talspråk till ett skriftspråk (Kvale, 

1997). Det empiriska materialet kategoriserades utifrån tre huvudteman: begränsningar för 

integration, möjligheter till integration samt identitetsuppfattning. Meningskategorisering 

gjorde materialet lättare att behandla. 

 

Jag har använt mig av meningstolkning vid bearbetningen av materialet utifrån det 

hermeneutiska cirkeltänkandet. Detta innebär att jag genom ett växelspel mellan enskilda 

delars mening och mening av helheten fördjupat min förståelse. Tolkningen gjordes utifrån 

tidigare forskning inom området, integrationsteori och identitetsteori. Jag har valt dessa 

teorier för att jag anser att de belyser studiens syfte på ett relevant sätt.      

 

3.7. Reliabilitet och validitet      
I kvalitativa forskningsstudier så är reliabilitet och validitet sammankopplade med forskarens 

hantverksskicklighet. Forskaren i en kvalitativ studie använder sig själv som mätinstrument 

och därför är det vikigt att han är medveten om sina egna värderingar  (Ruth, 1991). 
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Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens, att forskaren ska kontrollera 

tillförlitigheten under intervjun, utskriften och analysen. En studies reliabilitet stärks av att 

man ska vara noggrann vid utskrifter av intervjuer, att analysen uttolkas av flera forskare 

(Kvale, 1997). Reliabiliteten hade kunnat bli högre om vi hade varit två undersökare som 

skrev ut intervjuer och analyserade materialet. Till intervjuguide har jag använt mig av 

halvstrukturerad intervjuform som kan ha en negativ påverkan på resultatens tillförlighet. I 

denna form av intervju behöver inte frågorna ställas ordagrant. Enligt Kvale (1997) kan en 

obetydlig omformulering av en fråga påverka svaret. Detta innebär att frågor som kan tyckas 

lika, får olika betydelse, vilket påverkar svaret och resultatet.   

 

Reliabilitetsfrågan i en studie beror på om det insamlade materialet är tillräckligt rikt på 

kvaliteter som möjliggör en djupförståelse inom forskningsområdet. Det kan också bero på 

om datainsamlingen och dataanalysen är tillräckligt detaljerad  (Ruth, 1991). 

 

Valideringen är beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under 

undersökningsprocessen, att forskaren kontrollerar, ifrågasätter och tolkar teorier. Detta måste 

beaktas i varje steg under hela undersökningsprocessen för att gradera informationens 

tillförlighet (Kvale, 1997). En bra validitet kan man få genom noggrann 

undersökningsplanering så att man på ett tydligt sätt definierar och avgränsar det man vill 

mäta  (Wallén, 1993).   

 

Min studies interna validitet är hög då intervjupersonerna kunnat ge beskrivningar av sina 

livsvärldar på ett givande sätt. Däremot är den externa validiteten låg då studien endast består 

av fyra intervjupersoner. Studiens validitet hade kunnat vara högre om jag hade gjort flera 

intervjuer med flickor som har annan etnisk bakgrund än kurdisk. Jag hade även kunnat höja 

validiteten om jag hade kombinerat intervjuerna med enkäter. Urvalet av studiens 

intervjupersoner är inte slumpmässigt utan har gjorts utifrån valda kriterier. Jag anser att 

denna undersökning inte kan användas för att generalisera resultatet då undersökningen enbart 

bygger på fyra intervjupersoner.     

 

3.8. Etiska överväganden  
Informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser är tre etiska riktlinjer av vikt som 

uppmärksammats av Kvale (1997). ”Informerat samtycke betyder att man informerar 
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undersökningspersonerna i generellt syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort…”. (a.a. 

s. 107). Detta gjordes med intervjupersonerna vid den första kontakten. Jag berättade även för 

flickorna att fakta som kan identifiera dem inte kommer att redovisas. Intervjuflickorna fick i 

förväg veta att deltagandet var frivilligt. En viktig sak för mig var att låta intervjupersonerna 

bestämma själva hur mycket de ville berätta och informera om att de hade rätt att avbryta 

intervjun om det kändes jobbigt.  

 

3.9. Studiens begränsningar  
Att jag bara använt mig av den kvalitativa metoden är i sig en begränsning. Jag hade kunnat 

kombinera en kvalitativ studie med en kvantitativ. På grund av att tiden var begränsad kunde 

jag inte göra fler intervjuer. Jag kunde till exempel ha utfört intervjuer med flickor med annan 

etnisk tillhörighet eller gjort jämförelser mellan turkiska flickor och svenska flickor för att få 

andra perspektiv. Av samma anledning kände jag mig tvungen att begränsa studien till fyra 

personer.   

 

Tiden har även begränsat studien i den bemärkelsen att möjligheten att samla mer omfattande 

information från tidigare forskning på området inte funnits. Detta kunde ha gett mig djupare 

förståelse för materialet. Med fler än två teorier skulle materialet kunna belysas i en mer 

nyanserad bild och analysen skulle ha kunnat bli mer omfattande.  
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4. TEORETISKA PERSPEKTIV     

4.1. Integrationsteori       
I invandrarforskningen har man använt begreppet integration för att belysa relationer mellan 

invandrare och det nya samhället. En definition av integration är en ” process som leder till att 

skilda enheter förenas.  Integrerade grupper/samhällen bygger på värdegemenskap, 

sammanhållning, solidaritet och ömsesidigt beroende”  (Aytar, 1999, s. 24).  Diaz (1996, 

enligt Aytar,1999), beskriver integration som ett socialt fenomen som relateras till 

invandrarnas deltagande i olika typer av sociala relationer, såsom ekonomiska relationer och 

sociala nätverksrelationer.  

 

Diaz (1996, enligt Aytar, 1999) beskriver att ”Integration kan också uppfattas som en process 

genom vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer, i vilken en 

fördelning äger rum av eftersträvande resurser (arbete, inkomster, sociala kontakter, 

rättigheter, information)” (a.a.  s.25). Integration sker på olika nivåer och är en 

mångfacetterad process. Diaz delar in integrationsprocessen i tre nivåer, makro, meso och 

mikronivån. Makronivån är de ekonomiska och institutionaliserade relationer som har en roll 

för att förstå hur integration påverkar samhällssystemet. Mesodimensionen handlar om 

invandrargruppens struktur, resurser och möjligheter till integration. Mikrodimensionen 

fokuserar på individens resurser och förmåga att integreras i samhället. De dimensioner som 

ingår i integrationen är ekonomisk integration, social integration, politisk integration, 

kommunikativ integration, familjeintegration, boendeintegration och personlig integration. 

 

 Lange (1991, enligt Aytar, 1999) skriver att integration är en egenskap hos system och kan 

avse både tillstånd och process. Integration kan syfta på relationer mellan delar och relationer 

mellan delar och den helhet som dessa delar ingår i. Han skriver att det finns ett samband 

mellan integration och system. För att ett system ska fungera ska det förenas med andra 

grupper och smälta in i det nya samhället. Han menar att om man avgränsar en kategori av 

människor på grund av att de har något gemensamt, till exempel en etnisk minoritetsgrupp, är 

det inte ett system och därför är det meningslöst att tala om integration. 

 

En utgångspunkt för studier av integration är de teorier som betonar interaktion och samspelet 

mellan människor. Utifrån detta perspektiv kan man uppfatta integration som ett  ”resultat av 

en process genom vilken en individs/grupps handlingar leder till att en annan individ/grupp 
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handlar på ett visst sätt som gynnar invandrarnas deltagande i samhällslivet” (SOU 1996: 

55, s. 80). Tajfels (1974) presenterar en teori som fokuserar på individens förhållanden till 

samhället och hur medlemskap i olika grupper påverkar beteende, självuppfattning och 

identitet. Han menar att individen kategoriserar sin omgivning för att kunna identifiera sig 

med olika grupper. Individen strävar efter att skapa en positiv självbild och söka bekräftelse 

av denna bild från omgivningen. En positiv identitet skapas genom en ny grupptillhörighet i 

majoritetssamhället. Om man inte genom grupptillhörigheten kan skapa en positiv identitet så 

kan det leda till att individen lämnar den grupp som hon/han vill identifiera sig med och 

förändrar sin uppfattning om den egna gruppen och försöker omdefiniera verkligheten  (SOU 

1996:55). 

 

En annan definition av integration har gjorts av Ahmadi (2000), som beskriver uppfattningen 

om den kulturella identitetens betydelse för integration. Han skriver att integration inte 

handlar om sysselsättning eller inkomst, utan individens upplevelse av tillhörighet och känsla 

av acceptans i samhället. För att kunna integreras i samhället måste individen få en 

uppfattning om det sammanhang där integration sker. Vidare skriver han att integration och 

identitet har ett samband med varandra. Vid integration får individen en uppfattning om den 

process som han/hon går igenom i det nya samhället. Han menar att en uppfattning om det 

egna jagets tillstånd är en del av integrationen. Att vara integrerad i samhället innebär att man 

är deltagande i den process som pågår i samhället. Man kan inte tala om integration när man 

delar upp människor i olika kategorier och etniska grupper. Om individens identitet är 

föränderlig, beroende på situationen han befinner sig i, blir det lättare för individen att 

integreras.  

 

4.2. Identitetsteori  
Ahmadi (1998) skildrar identiteten utifrån det individuella synsättet (individbaserade 

världsbilden) och det holistiska synsättet (gruppbaserade världsbilden). Den individbaserade 

världsbilden kännetecknar en fysik, självständig och jämlik individ. Det handlar om 

individens sätt att förhålla sig till andra, både i vardagliga handlingar och intellektuellt eller 

känslomässigt. Individualism bygger på att individens handlingar ska vara rationella och att 

hon eller han ska ha ett kritiskt tänkande för att kunna utvecklas. Individen har 

handlingsmöjligheter och kan uttrycka sig känslomässigt. Alla moderna tänkare ser individen 

som grunden för det moderna samhället, som baseras på en särskild uppfattning av 
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individbegreppet. Individen anses vara unik och är den absoluta som kan förändra världen. 

Individen bildar sitt ”jag” genom att utvecklas tillsammans med andras uppfattningar om sig 

och sin värld. Individen frigör sitt jag från gruppen och får en självständighet både i 

förhållande till gruppen och till andra individer, vilket gör att bandet mellan gruppen och 

individen blir svagare och att individen inte länge är i behov av förhållandet till gruppen.   

 

Den gruppbaserade världsbilden belyser enligt Ahmadi (1998) att människan är en del av en 

större helhet och får sin mening genom helheten. Han menar att individen är en del av 

gruppen, familjen och släkten. Vikten ligger på gruppen som en helhet och gruppen betraktas 

som en kollektiv människa som bestämmer över individens rättigheter. Varje kultur har 

utvecklat sin egen jaguppfattning. ”Kärnpunkten i holistiskt tänkande är strävan efter enhet 

med ett större väsen. För att uppnå detta måste man först negera sitt jag och upplösa sig själv 

i det större, högre, universella jaget” (a.a. s. 63). Individens ”jag” har inte någon betydelse i 

sådana samhällen då individen inte ensam kan fatta något beslut innan gruppen godkänner 

det. I den muslimska familjen ligger till exempel jagets rättigheter och intressen under 

familjens eller släktens intressen. Barnen uppfostras från början till att ens liv först och främst 

tillhör familjen och sedan en själv. ”Att offra sig för den andre är ett sätt bekräfta att det är 

den andre som har prioritet framför en själv”  (a.a. s. 64). Enligt detta synsätt kan individen 

inte frigöra sitt ”jag” från gruppen och uppnå självständighet utan individen vinner inom 

gruppen trygghet, stöd och känslan av tillhörighet. 

 

Ahmadi (1998) skriver vidare att individen kontrolleras av familjen eller gruppen, vilket gör 

det omöjligt för individen att bilda sitt ”jag” utanför gruppen. Det är gruppen som ger 

individen den identitet som anses vara lämplig för gruppen. Detta synsätt krockar med det 

individuella synsättet då identitet skapas genom att man är trogen mot sig själv och samhället 

samt kämpar för sina rättigheter. Identiteten är viktig därför att ”En identitet ger en person en 

fast punkt i hennes omgivande universum och en grund att stå på; möjliggör för denna att 

känna tillhörighet och att förstå sin plats i sin omgivning”  (Ahmadi, 1998 s. 81). 

Invandrarungdomarnas jaguppfattning skiljer sig från majoritetssamhällets uppfattning, vilket 

gör att dessa invandrarungdomar har svårt att bilda sig en egen identitet. De hamnar mellan 

två kulturer, den svenska och den utländska. 

 

Ålund (1997) tar upp problem som kan uppstå med invandrarnas barn och deras etnicitet, 

dubbel identitet och tillhörighet. ”Begreppet identitet har en komplex innebörd. 
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Identitetsarbete är en ständigt pågående process och bär på såväl kollektiva som personliga 

dimensioner. Sociala och kulturella erfarenheter samspelar när det gäller självets tillblivelse 

genom att påverka hur man upplever och uttrycker vem man är”  (a.a. s. 162). Det finns två 

innebörder när man talar om identitet. Den första är att man själv ska kunna identifiera sig 

som en person, att vara sig själv och annorlunda än andra med egna karaktäristiska drag. 

Medan den andra innebörden är att man identifierar sig och tillhör en grupp eller tradition. 

Vidare skriver hon att identitetsarbete är att individen själv måste bestämma hur man ska 

definiera sig själv och vill bli betraktad av andra. Om individen lever i kluvenhet och har 

dubbel identitet blir det svårt att veta vem man är, till exempel när ska man vara utländsk och 

när ska man vara svensk?  (a.a.). 

 

Hylland Eriksen (1993) diskuterar ”etniska anomalier”, som ”kan uppfattas som ”varken-

eller” eller ”både-och”, beroende på situationen och/eller det vidare sammanhanget”  (a.a. s. 

82). En ”anomal” etnisk kategori utgörs av andra och tredje generationens invandrare i 

Europa, barn och barnbarn till invandrare. Hylland Eriksen skriver att orsaken till att 

anomalier uppstår kan vara en samhällsstruktur, som ett resultat av nationalkänsla. Dessa barn 

kan känna tillhörighet i föräldrarnas kultur och de kan också känna tillhörighet i 

majoritetskulturen. Många andra generationers invandrare har ofta två språk, sitt modersmål 

och landets språk. En del har dubbelt medborgarskap och de kan känna motstridiga lojaliteter. 

Det finns två rimliga resultat av sådana grupper som utgör permanenta minoriteter. Det första 

alternativet är assimilering till den dominerande kulturen. Det andra alternativet är att den 

anomala gruppen bildar sig en egen etnisk kategori eller fortsätter att vara lojala mot far- och 

morföräldrarnas etniska kategori. Han skriver att det uppstår problem för andra generationens 

invandrare som upplever identitetsproblem i och med att de lever i två kulturer. Genom att 

man tillhör två grupper, är det oundvikligt att svåra situationer uppstår. I ett samhälle som 

kräver att en individ ska vara identifierbar, för att veta vilken grupp den tillhör, blir det svårt 

att ha två identiteter samtidigt. 

 

Tidigare forskning har visat att det uppstår identitetsproblem bland andra generationens 

invandrare. Koppling till detta beskriver Hylland Eriksen (1993) begreppet ”ackulturering” 

som innebär en anpassning till det nya samhället, på så sätt att det kan leda till assimilering 

och spänning mellan dessa människor och deras föräldrar. Det finns inget bevis på att det 

skulle vara problematiskt att leva i två kulturer samtidigt, men det blir besvärligt att hantera 

detta när omgivningen begär en klar identitet. Andra generationens invandrare blir därför 
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anomalier, inte på grund av sin kultur utan på grund av att de misslyckas med att passa in i det 

nya samhället  (a.a.). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS          
I följande kapitel presenteras resultaten av studien och därmed illustreras intervjupersonernas 

identitetsuppfattning i samband med att de lever i två kulturer. Jag presenterar även de 

begränsningar och möjligheter som finns för flickornas integration i det svenska samhället. 

Det empiriska materialet redovisas under tre valda teman: begränsningar för integration, 

möjligheter till integration samt identitetsuppfattning. Varje tema presenteras genom citat från 

intervjupersonerna. Sedan kommer resultaten att analyseras utifrån tidigare forskning och 

valda teorier.  

 

5.1. Tema I: begränsningar för integration  

5.1.1. Flickornas begränsade frihet   

Som jag tidigare nämnt består materialet av intervjuer med fyra flickor som är 15 år gamla 

och går i årskurs nio i Fittjaskolan. Samtliga intervjuade flickor är kurder från Turkiet och bor 

i Fittja. Nedan ger några av intervjuflickorna sin beskrivning av hur deras fritid begränsas. En 

flicka uppger att hon får gå till badhuset om någon släkting följer med och vissa saker får hon 

inte alls göra. Däremot får hennes två bröder göra vad de vill på deras fritid, bara för att de är 

pojkar:   

 

Jag får simma på torsdagar och söndagar tillsammans med mina kompisar om 

min moster följer med. Jag får inte vara ute länge med mina kompisar, gå på bio 

eller gå till ungdomshuset. Mina bröder får göra vad de vill för att de är pojkar  

(Intervjuperson A).     

 

En annan flicka uppger att hon inte får spela basketboll för att det inte finns för tjejer i Fittja 

och föräldrarna låter inte henne att åka någon annanstans för att spela. Hon får inte heller gå 

till ungdomshuset: 

 

Basketboll tycker jag mycket om, men det finns inte för tjejer i Fittja. Jag får 

inte åka någon annanstans för att spela basketboll eller gå till ungdomshuset  

(Intervjuperson C). 
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Majoriteten av flickorna berättar att de inte får åka in i stan, inte ens under dagtid. En av dessa 

flickor berättar om det, hon berättar också att hon är avundsjuk på sin bror för att han får göra 

mer än vad hon gör:  

 

Jag får ibland gå ut med kompisar, gå till badet, spela med tjejer lite basket och 

fotboll.  Jag vill också åka med mina kompisar till Stockholm, men tyvärr, det 

kommer jag aldrig att få göra. Jag vill bara gå runt på stan, alltså shoppa och 

ha kul och sånt. Min bror får nästa göra vad som helst, jag är avundsjuk på 

honom  (Intervjuperson D). 

 

Ett par av flickorna berättar att de inte har en nära relation till sina föräldrar. De ljuger ibland 

för att kunna göra vissa saker. Den ena flickan säger att hon ljugit för sina föräldrar för att 

kunna gå på en fest:       

 

En gång sa jag till min mamma att jag skulle gå på en tjejfest, men det var en 

fest som både tjejer och killar var på. Jag var tvungen att ljuga för henne 

eftersom hon inte skulle låta mig gå på den där festen. Om mina föräldrar får 

veta det så kommer jag att bli instängd hemma och får inte vara ute längre 

(Intervjuperson A ). 

 

Den andra flickan uppger att hon upplever rädsla för att berätta sanningen att hon går till 

ungdomshuset där ungdomarna träffas efter skolan och gör olika saker såsom spelar biljard 

eller pingis:  

 

Jag brukar gå till ungdomshuset där spelar vi biljard, pingis, men mina 

föräldrar vet inte att jag går dit. Igår kom jag sent hem, jag var där i 

ungdomshuset. Min mamma blev arg och undrade var jag hade varit, jag sa ute, 

hon sa vad gjorde du ute? Och vem var du med?  Jag sa att jag gick runt med 

mina kompisar och spelade lite fotboll. Hon sade hoppas att ingen såg er med 

någon kille… Hon sade, du vet vad som händer om du gjorde något fel 

(Intervjuperson B). 
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5.1.2. Föräldrarnas rädsla för spridning av dåligt rykte  

Nedan presenteras vad några av intervjuflickorna uppger i samband med frågan om 

föräldrarnas rädsla för förtal. En flicka uppger att hon inte får ha en pojkvän för att folk då 

kommer att sprida ett dåligt rykte om henne:  

 

 … pojkvän får jag inte ha för det sprids rykten om mig mellan kurderna här i 

Fittja. Jag och min pojkvän brukar träffas på vintrarna, det är mörkt ju, ingen 

kan se oss, det är därför jag älskar vintrarna  (Intervjuperson A).   

 

Den andra flickan beskriver att hon inte får gå runt i Fittja centrum vid vissa tidpunkter, detta 

för att undvika spridning av dåligt rykte om henne:   

 

Jag får inte gå genom centrum typ vid femtiden. Mamma säger att om en kurd 

ser mig i centrum, kommer de att säga vad gör hon i centrum vid den här tiden? 

Igår var vi fem kurdkompisar i Fittja centrum. Min syster såg en kurdisk man 

komma, hon ropade och sade en kurd, han kommer spring, spring, och alla 

springer. Han känner oss, han kommer att snacka skit om oss  (Intervjuperson 

B). 

 

En annan flicka berättar att hon inte får spela fotboll om det finns pojkar i laget. Hennes 

föräldrar är rädda för vad landsmän ska säga om detta: 

 

Jag får inte spela fotboll med killarna. Mina föräldrar är rädda för att folk ska 

snacka skit om mig. Den dagen jag gifter mig kommer folk fråga om mig, om jag 

har bra eller dåligt rykte. Om någon till exempel har sett mig prata eller spela 

med killar, så kommer de säga att jag är en dålig flicka som umgås med killar  

(Intervjuperson C ). 

 

En av intervjuflickorna berättar att hennes föräldrar bryr sig mycket om vad folk säger och att 

hon själv mår dåligt på grund av grupptrycket:  

 

 De (föräldrarna) hörde att en av mina kompisar röker. De (landsmän) gick till 

mina föräldrar och sade att jag också säkert röker, bara för att jag umgås med 

henne. Mina föräldrar trodde inte på mig att jag inte röker. De luktade på mina 
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kläder, rotade i min väska…och försökte ta reda på vem jag rökte med, men jag 

röker inte…Det känns jobbigt att jag måste tänka hela tiden på vad andra säger 

om jag gör något  (Intervjuperson D). 

 

5.1.3. Föräldrarnas bristande kunskap om det svenska samhället  

Nedan ger några av intervjuflickorna sin beskrivning av föräldrarnas okunskap om det 

svenska samhället. Av samtliga flickor uppger tre att deras föräldrar inte deltar i det svenska 

samhällslivet, utan bara umgås med sina landsmän. Den ena flickan säger att hon skäms för 

att hennes föräldrar inte kan prata svenska:  

 

Mina föräldrar har bara gått en termin i skolan och de har varit här (Sverige) i 

nästan 19-20 år… Jag skäms för att säga till mina kompisar att mina föräldrar 

inte kan prata svenska. De är inte intresserade av vad som händer i samhället. 

De umgås bara med våra släktingar och kurdiska grannar   (Intervjuperson B). 

 

En annan flicka beskriver sin mamma så här:  

 

… Min mamma har varit hemmafru sedan när hon kom till Sverige, hon har 

ingen utbildning, inget jobb och kan inte svenska  (Intervjuperson C). 

 

Den tredje flickan berättar att hon får umgås med invandrartjejer som hennes familj känner. 

Hon får inte umgås med svenska tjejer för hennes föräldrar tycker att svenska tjejer har för 

stor frihet: 

 
Jag får bara vara med de kompisar som min familj känner till. Svenska tjejer får 

jag aldrig vara med. Mina föräldrar tycker att svenska tjejer är skitdåliga, de 

dricker och har pojkvänner och de får göra vad de vill. Mina föräldrar är rädda 

för att det kommer hända något om jag ska vara med dem  (Intervjuperson D). 

 

5.1.4. Analys av tema I: begränsningar för integration   

 Ahmadi (1998) skildrar identiteten i två inriktningar, den individbaserade världsbilden och 

den gruppbaserade världsbilden. I den sistnämnda är individen en del av en större helhet och 

får sin mening genom helheten. Han menar att individen är en del av gruppen, familjen och 

släkten som bestämmer över individens rättigheter. Vidare skriver han att individen 
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kontrolleras av gruppen, vilket gör det omöjligt för individen att bilda sitt ”jag” utanför 

gruppen. Intervjuflickornas föräldrar lever i en gruppbaserad världsbild där de är beroende av 

den grupp de tillhör. Intervjuflickorna berättade att valet av fritidsintressen styrs mycket av 

föräldrarna. De upplevde att de inte är frigjorda från sina föräldrar, att de inte kan göra det de 

vill utan att familjen godkänner det. De menade att föräldrarna misstänker att de vill gå ut 

bara för att träffa pojkar. De uppgav att de till exempel inte får vara ute länge med kompisar, 

gå på bio eller gå till ungdomshuset då det finns pojkar som går dit. En intervjuflicka 

berättade att hon inte får spela basketboll för att det inte finns för flickor där hon bor. Det är 

troligtvis inte basketboll eller ungdomshuset i sig som föräldrarna är emot, utan deras rädsla 

för spridning av dåligt rykte om det finns pojkar både i laget och i ungdomshuset. Detta har 

även tidigare forskning av Yazgan (1983) belyst. Hon skriver att flickors umgänge med 

pojkar är strängt förbjudet. Skulle de göra detta leder det till förtal. Föräldrarna har en annan 

syn på kamratskap med pojkar och de är rädda att deras döttrar ska gifta sig mot deras vilja, 

vilket blir en skam för familjen. Majoriteten av intervjuflickorna berättade att de inte får åka 

in till stan ens under dagtid. Det kan dock hända att även svenska föräldrar förbjuder sina barn 

att åka till Stockholm bara för att roa sig. Detta handlar inte enbart om föräldrarnas hårda 

regler, utan föräldrarnas rädsla i allmänhet för att deras barn ska råka ut för något.  

 

Ett par av intervjuflickorna uppgav att deras frihet är begränsad i större utsträckning än för 

deras bröder. Detta är ett faktum som även tidigare forskning av Deniz och Perdikaris (2000) 

har visat. De skriver att familjens förväntningar på flickorna och pojkarna är olika. Av 

flickorna förväntas det att de i större utsträckning än pojkarna ska hålla sig hemma och inte 

vara ute så länge, de har inte lika möjligheter som pojkarna att vara fria och självständiga. 

Detta menar jag kan förklaras av att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i familjer 

från mellanöstern, könet är viktigt i den patriarkala familjen och männen har oavsett ålder 

högre status än kvinnorna.   

 

Som en följd av att intervjuflickornas frihet begränsas, uppgav några av flickorna att de ibland 

är tvungna att ljuga för föräldrarna för att kunna göra saker som familjen inte accepterar. En 

intervjuflicka har ljugit för att kunna gå på en fest där det även fanns pojkar medan en annan 

ljugit för att kunna gå till ungdomshuset. Dessa intervjuflickor lever i två kulturer som gör att 

de är på ett sätt hemma och på annat sätt vill vara ute med kompisar. Med tanke på det 

intervjuflickorna berättade så blir det enligt Ahmadi (1998) svårt för dessa flickor att bilda sig 

en individuell världsbild. Han skriver att denna världsbild kännetecknar en fysisk, självständig 
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och jämlik individ. Individen har handlingsmöjligheter och kan uttrycka sig känslomässigt. 

Individen frigör sig från gruppen, bildar sitt ”jag” och får en självständighet både i förhållande 

till gruppen och till andra individer.   

 

Samtliga intervjuflickor var överens om att deras frihet begränsas på grund av föräldrarnas 

rädsla för ryktesspridning och grupptryck från landsmän som kontrollerar deras beteende. 

Detta gör att föräldrarna blir ännu mer stränga mot sina döttrar, något som enligt 

Integrationsverket ( 2000:6) är mycket vanligt i den kurdiska gruppen.  Resultatet visar att 

grupptrycket påverkar föräldrarna på så sätt att de sätter gränser för sina döttrar, vilket har till 

följd att flickornas psykiska hälsa påverkas negativt samt även deras integration. Tre av 

intervjuflickorna gav olika beskrivningar av vad de inte kunde göra på grund av denna rädsla. 

Den första intervjuflickan berättade att hon inte får ha en pojkvän, den andra får inte gå runt i 

Fittja centrum vid vissa tidpunkter och den tredje får inte spela fotboll med pojkar. Den fjärde 

intervjuflickan berättade att hennes föräldrar bryr sig mycket om vad folk säger och att hon 

mår dåligt av grupptrycket. Enligt mina erfarenheter finns det ett samband mellan oro för 

ryktesspridning och föräldrarnas stränga gränssättningar. Gränssättningar är av stor betydelse 

för att flickorna ska bibehålla ett gott rykte när de närmar sig den ålder då de gifter sig.          

 

Föräldrarnas integration hade en stor betydelse för flickors psykiska hälsa och livssituation. 

Föräldrar som inte kände att de kommit in i det svenska samhället och hade bristande 

språkkunskaper mådde dåligt, vilket gick ut över barnen (Integrationsverkets rapportserie, 

2000:6). Två intervjuflickor berättade att minst en förälder inte deltar i det svenska 

samhällslivet. Den ena flickan uppgav att hennes föräldrar gått en termin i skolan sedan de 

kom till Sverige för 19-20 år sedan. Hon menade att hennes föräldrar inte kan tala svenska, de 

umgås enbart med landsmän. Den andra intervjuflickan berättade att hennes mamma varken 

har arbete eller utbildning och därmed brister i det svenska språket. En annan intervjuflicka 

beskrev att på grund av föräldrarnas okunskap om det svenska samhället så får hon inte ha 

svenska kompisar då de tror att svenska flickor är dåliga och kommer att påverka henne 

negativt. Möjligen kan föräldrarnas begränsade kontakter med det svenska samhället bero på 

deras brister i det svenska språket. De har inte behov av att lära sig svenska då de bor i ett 

invandrartätt område där de flesta talar samma språk. Det gör att de inte behöver anstränga sig 

särskilt mycket för att lära sig svenska. Även detta bidrar till att föräldrarna isolerar sig själva 

och sina barn från det svenska samhället. Föräldrarnas integration är avgörande för om 

flickorna integreras i samhället eller inte.      
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5.2. Tema II: möjligheter till integration    

5.2.1. Viljan till integration   

Nedan presenteras vad några av invandrarflickorna berättade i samband med frågan om hur de 

skulle vilja integreras i det svenska samhället och vad de i så fall skulle vilja göra. Den första 

flickan anser att det är av stor vikt att integreras i det svenska samhället genom att umgås med 

svenska kompisar:  

 

På ett sätt är det bra att ha en svensk kompis, att man till exempel förbättrar sitt 

språk … Det är jättelätt för svenskarna, men att vara invandrare ibland är det 

jättesvårt, att kunna svåra ord, att förstå vad lärare säger i klassen, att förstå 

sammanhanget  (Intervjuperson B). 

 

Den andra flickan uttrycker sig på ett liknande sätt. För att kunna ta sig in i samhället ska hon 

hålla kontakt med svenskar, lära språket och lära känna deras kultur:  

 

Självklart att jag vill…Jag vill umgås med svenskar, lära språket och lära känna 

deras kultur och se hur de tänker. Jag tror att man lär sig mycket av varandras 

kulturer  (Intervjuperson D). 

 

För att kunna integreras i samhället ska man känna sig fri, enligt den tredje flickan:    

 

…ja, det finns en vilja hos mig, men jag kan inte integreras i samhället om jag 

inte känner mig fri. Jag ska bestämma själv vem jag ska umgås med, vem jag 

ska gifta mig med och jag vill göra olika saker på fritiden  (Intervjuperson A).      

 

5.2.2. Skolans betydelse för integration  

Nedan redogör några av intervjuflickorna för skolans betydelse för deras integration. 

Intervjuflickorna uppger att skolan är den enda plats där de pratar svenska. En flicka säger: 

 

… hemma kollar vi (familjen) bara på turkiska kanaler, de kollar på matcher, 

fotboll. Jag har önskat mig en egen TV för att titta på olika program, på svenska 

kanaler. Jag pratar bara kurdiska hemma, mina föräldrar förstår inte svenska. I 

skolan pratar vi svenska på lektionerna, med alla lärare  (Intervjuperson C). 
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Den andra flickan uppger att hon bara pratar svenska i skolan, vilket är betydelsefullt: 

 

Jag älskar att gå till skolan. Vi är tvungna att prata svenska på lektionerna, med 

våran lärare, med utländska lärare, jag tycker att det är bra. Vi pratar också 

svenska på rasterna med kompisar som har en annan bakgrund än turkisk eller 

kurdisk   (Intervjuperson B). 

 

I skolan får en av flickorna stöd med sina hemläxor, men hemma får hon inget stöd då hennes 

föräldrar har språksvårigheter:          

 

Jag får stöd i skolan av mina lärare när jag behöver, men hemma får jag ingen 

hjälp. Mina föräldrar kan inte svenska  (Intervjuperson A). 

 

Den fjärde flickan uppger att hon känner sig friare i skolan där hon kan spela fotboll och 

umgås med kompisar som har annan bakgrund än kurdisk och även med pojkar: 

 

Jag känner mig friare i skolan, jag kan spela fotboll med killarna och umgås 

med dem, även med andra kompisar från andra länder. I skolan får man nästan 

göra allting men hemma finns det bestämda regler som man måste följa   

(Intervjuperson D). 

 

5.2.3.  Utbildningen är en väg till integration 

Nedan presenteras vad några av flickorna säger i samband med frågan om utbildningen är 

viktig för integrationen och om de blir uppmuntrade från föräldrarna. Tre intervjuflickor 

uppger att det är viktigt att ha en utbildning i framtiden eftersom det då blir lättare att komma 

in i det svenska samhället. En av flickorna är säker på att hon får plugga efter gymnasiet:  

 

Jag vill gå på omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Sedan efter det vill jag 

jobba som undersköterska ett år, sedan plugga vidare till sjuksköterska. Jag vill 

plugga för många som kommer från min by har ingen utbildning. Det är viktigt 

för att få jobb, bra framtid. De som inte har utbildning får inget bra jobb, 

kanske städjobb…Jag får plugga för mina föräldrar  (Intervjuperson A). 
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För att kunna komma in i samhället är utbildningen viktig. Inte heller den andra flickan tror 

att föräldrarna hindrar henne från att utbilda sig:  

 

Jag vill plugga till frisörska. Jag vill inte vara som min mamma, hemmafru. 

Genom utbildning smälter man i samhället. Mina föräldrar är inte emot  

(Intervjuperson C). 

 

Den tredje flickan berättar att hon vill plugga till undersköterska, men hon är inte säker på om 

det kommer att lyckas:    

 

Jag vill plugga till undersköterska, men jag är inte säker på om jag gör det. De 

(föräldrarna) pratar inte om det, de har aldrig frågat mig. Det är inte många 

kurdiska flickor som pluggar, de gifter sig istället  (Intervjuperson B). 

 

Den fjärde flickan vet inte, hon har inte tänkt på att plugga och hennes föräldrar frågar inte 

henne:  

 

 Jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på vad jag vill plugga till. Mina föräldrar 

frågar inte mig   (Intervjuperson D).  

 

5.2.4. Analys av tema II: möjlighet till integration  
Lange (1999, enligt Aytar, 1999) skriver att integrationen är en egenskap hos ett system. 

Integration syftar på relationer mellan olika grupper i samhället. Han menar att relationen 

mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupper är en egenskap hos systemet. För att 

detta system ska bli fungerande ska man smälta in i det nya samhället och förena sig med 

andra grupper för att inte hamna utanför. I mina intervjuflickors berättelser om möjligheten 

till integration är de medvetna om att integrationen är viktig för att de ska kunna komma in i 

det svenska samhället, men deras föräldrar hindrar dem till viss del. En intervjuflicka 

berättade att hon måste känna sig fri för att kunna ta sig in i samhället, att få bestämma själv 

över sin fritid och sin kärlek och även vem hon vill umgås med. Två intervjuflickor beskrev 

att det är av stor vikt för dem att hålla kontakt med svenskar, lära känna den svenska kulturen 

och förbättra språket. Yazgan (1983) bekräftar i sin studie flickornas uttalanden om att de inte 

får vara med svenska kamrater. Hon skriver att på grund av familjernas bestämda regler får 

flickor inte umgås med kamrater av andra nationaliteter, framför allt svenskar, på sin fritid. 
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De intervjuade flickorna har svårigheter att integreras i samhället då de hela tiden måste tänka 

på vad de får och inte får göra. Ett annat problem är att känna sig annorlunda. Utseende, språk 

och kultur har en stor inverkan på deras integration. 

 

Ur Ahmadis (1998) synvinkel sett så lever intervjuflickorna i en individbaserad världsbild i 

skolan, där de själva bestämmer över sin fritid och kamratumgänget. Där får de lära sig att 

bygga upp sin identitet och göra saker som inte är accepterade i familjen, medan individens 

”jag” enligt Ahmadi inte har någon betydelse i familjen då gruppen betraktas som en kollektiv 

människa som bestämmer över individens rättigheter. Samtliga intervjuflickor berättade om 

skolans betydelse för deras integration. Två uppgav att skolan är den enda plats där de talar 

svenska och umgås med kompisar som har annan bakgrund än den kurdiska. Den tredje 

uppgav att hon får extra stöd i skolan då hennes föräldrar har språksvårigheter medan den 

fjärde intervjuflickan uppgav att hon känner sig friare i skolan där hon kan göra olika saker. 

Detta är något som även tidigare forskning (Integrationsverkets rapportserie, 2000:6) påpekar, 

att många invandrarbarn inte har kontakt med det svenska samhället vilket gör att många 

skolelever inte förstår avancerad svenska trots att de kan vara födda i Sverige. Barnen har 

dessutom föräldrar som själva har brister i det svenska språket, vilket gör att barnen inte får 

den hjälp de behöver med sina hemläxor och kommer efter i skolarbetet. Jag anser att skolan 

stärker intervjuflickornas självförtroende att utveckla sig, dels genom att de får både allmän 

kunskap och språkkunskap, dels genom att de får uttrycka sina åsikter då det i familjen nästan 

är omöjligt.     

  

När det gäller frågan om utbildningens betydelse var tre av intervjuflickorna överens om att 

utbildningen är en väg till integration. Ett par flickor berättade att de vill utbilda sig till 

undersköterska respektive hårfrisörska, för att få ett bra arbete och en bra framtid. De var 

säkra på att deras föräldrar inte hindrar dem att utbilda sig. Enligt Yazgan (1983) är andra 

generationens invandrare relativt högutbildade till skillnad från sina föräldrar. De siktar på 

arbeten som kräver yrkesutbildning, till exempel hårfrisörska eller barnskötare. Den tredje 

intervjuflickan uppgav att hon inte är säker på om hon får utbilda sig då föräldrarna inte 

uppmuntrar henne. Den fjärde flickan har inte tänkt på utbildning överhuvudtaget och 

föräldrarna uppmuntrar inte henne. Detta är något som även tidigare forskning 

(Integrationsverkets rapportserie, 2000: 6) bekräftar, att föräldrar spelar en stor roll för 

ungdomarnas inställning till utbildning. De med bristande kunskaper om det svenska 

samhället kan tycka att utbildning inte är så viktigt, de kan ha svårt att stödja barnen i deras 
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val av studier. Vidare påpekar undersökningen att när det gäller flickors 

utbildningsmöjligheter spelar det en större roll om föräldrarna kommer från stad eller 

landsbygd än vad de har för religion och traditioner. Resultaten i min undersökning stämmer 

inte överens med Integrationsverkets undersökning. Av de två intervjuflickor som har 

utbildningsmöjligheter kommer den ena ursprungligen från Ankara medan den andra kommer 

från landsbygden. Den tredje intervjuflickan som var osäker på om hon lyckas kommer också 

från landsbygden. Detta anser jag skulle kunna tolkas som att hon kanske saknar förebilder i 

familjen. Enligt min uppfattning bör hon ha möjlighet att skaffa sig en utbildning om viljan 

finns. En annan intervjuflickas uttalande kan tolkas som att hon också saknar förebilder i 

familjen som hon kan identifiera sig med eller att hon har dåligt självförtroende, hon duger 

inte till att utbilda sig. Jag anser att frågan om utbildning hos de flesta kurdiska familjer 

hänger ihop med flickornas vilja att skaffa sig någon utbildning än vad de har för kultur eller 

vad föräldrarna kommer från. Skillnaderna i resultatet kan för övrigt även bero på 

skillnaderna i undersökningarnas storlek.  

 

5.3. Tema III: identitetsuppfattning           
5.3.1. Identitetsförvirring  

Jag presenterar nedan vad några av intervjuflickorna säger i samband med frågan om 

identifikation. De flesta flickor har svårt med identiteten, de har känslan av att vara både 

svenska och kurdiska. En flicka säger följande:  

 

Det är svårt att säga… Jag är kurd, jag säger till folk att jag är kurd från 

Sverige. Men ibland säger jag också kurd från Turkiet. Jag vet inte vad jag ska 

säga… Ibland känner jag mig svensk, det beror på situationen, och ibland 

känner jag mig kurdisk. Jag vet inte riktigt vem jag är, jag vet bara att jag är 

född i Sverige  (Intervjuperson C). 

 

Andra flickan känner sig ”både och”. I skolan är hon svensk, hemma är hon kurd. Hon 

utrycker sig på liknande sätt: 

 

Jag vet inte, jag känner mig både och…mitt emellan. När jag är i skolan känner 

jag mig nästan alltid svensk, jag känner mig fri. Men när jag går hem känner 
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jag mig som invandrare då det finns stränga regler som jag måste följa  

(Intervjuperson B). 

 

Den tredje flickan har samma känsla av att vara både kurd och svensk:  

 

Jag är inte helt svensk och inte helt kurdisk utan både och  (Intervjuperson D). 

 

5.3.2. Kulturkrock  

Intervjuflickorna berättar att de känner sig förvirrade, vilka regler ska de följa, föräldrarnas 

eller de svenska. En av flickorna beskriver att hon inte är emot sin kultur men hon vill också 

vara lite fri som svenskarna. Hon säger så här om den: 

 

I familjen följer vi vår kultur. Jag gör det för att visa andra att jag är en bra tjej. 

Jag följer familjens regler, men jag vill också vara som svenskarna lite fri. 

(Intervjuperson C).  

 

Den andra flickan upplever att hon följer sin kultur, men hon vill vara lite fri att göra det hon 

vill:    

 

… Jag får inte göra mycket saker, för det passar inte vår kultur. Jag följer min 

kultur, det är också roligt att vara med släkten, familjen och fira våra 

traditioner. Men våran kultur passar inte i Sverige… Jag vill vara lite fri och 

göra det jag vill då det är mycket förbjudet i min kultur. Ibland blir jag arg på 

min mamma, hon förstår inte mig  (Intervjuperson B). 

 

Den tredje flickan tar upp att kurdiska flickor måste följa den kurdiska kulturen oavsett om de 

accepterar den eller inte. Vidare säger hon att svenskarna tycker att kurdiska kulturen är som 

ett fängelse. Hon och hennes mamma har olika åsikter om den svenska kulturen: 

 

Vi (flickor) måste anpassa oss efter föräldrarnas kultur. En svensk kompis sa till 

mig vi (svenskarna) tycker att kurderna är mycket konstiga, ni (flickor) sitter i 

ett fängelse. Jag ser att svenska kulturen är bra på något sätt, min mamma 

tycker inte det. (Intervjuperson D). 
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5.3.3. Utanförskap        

Tre av flickorna uppger att de känner utanförskap på grund av sitt utseende. Alla tre uppger 

att de är medvetna om att de inte är helt svenska, och de förväntar sig kanske inte heller att bli 

accepterade i det svenska samhället. En flicka säger att hennes utseende visar att hon är 

invandrare oavsett vad hon är född: 

 

Jag föddes i Sverige, jag är både svensk och kurd. De (svenskarna) respekterar 

säkert inte mig om jag säger att jag är svensk, men jag skäms inte när jag säger 

att jag är kurd från Sverige, men de skulle kanske inte heller respektera mig när 

jag säger så. Det syns på hårfärg och ögonfärg att jag är invandrare och inte 

svensk   (Intervjuperson A). 

 

En annan flicka uttrycker sig på liknande sätt, hon säger sig inte bli accepterad på grund av 

sitt utseende: 

 

Nej, jag tror inte att svenska samhället acceptetrar mig som svensk. Min lärare 

har sagt till mig att för det mesta kollar man på ögonfärgen och håret, om det är 

svart eller brunt så vet man direkt att du är en invandrare  (Intervjuperson C). 

 

Den tredje flickan säger att hon upplever att vissa svenskar gör skillnad mellan svenskar och 

invandrare:     

 

När jag gick på sommarskolan här (Fittja) frågade min svensklärare mig, 

varifrån kommer du? Jag sa kurd från Sverige, hon började skratta och sa, du 

är brunhårig och sånt. Sedan sa hon, är dina föräldrar svenskar? Jag sa nej, jag 

kurd och född i Sverige. Då är du en invandrare, okej du är en kurd. Hon sa så 

inför hela klassen… Vi var många invandrare i klassen, så alla retade henne…  

(Intervjuperson D). 

 

5.3.4. Analys av tema III: identitetsuppfattning  

Hylland Eriksen (1993) diskuterar ”etniska anomalier”, som uppfattas som ”varken-eller” 

eller ”både-och”. Resultaten i min undersökning har visat att majoriteten av flickorna 

definierar sig som ”både-och”. De uppgav att de har svårt med identiteten, de definierar sig 

som en blandning av svenskar och kurder beroende på vilken situation de befinner sig i.   
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Tre intervjuflickor berättade att de är förvirrade eftersom de har två identiteter och hamnar 

mellan två kulturer. De vet inte vilka regler de ska följa, de svenska eller föräldrarnas regler. 

De ansåg att deras familjer måste förändra vissa saker och anpassa sig till den svenska 

kulturen. Ålund (1997) skriver om identitetsarbetet och att individen själv måste ta ett beslut 

om hur man ska definiera sig själv och bli betraktad av andra. Om individen är kluven mellan 

två identiteter blir det svårt att veta när man ska vara vem, till exempel när ska man vara 

svensk och när ska man vara utländsk? Mina intervjuflickor kan känna tillhörighet i 

ursprungskulturen samtidigt som de också kan känna tillhörighet i den svenska kulturen. Jag 

upplevde att mina intervjuflickor har det jobbigt, att de inte hör hemma någonstans. De 

förnekade inte sin kultur, utan har två kulturer, den svenska och den kurdiska. Två av 

intervjuflickorna beskrev att svenska flickor i större utsträckning än de kurdiska flickorna får 

välja vad de vill göra och inte är styrda av normer och värderingar. De berättade att 

föräldrarna har en annan syn på den egna kulturen och den svenska kulturen än de har, vilket 

ibland leder till spänningar och konflikter mellan dem. De uttryckte att de inte vill vara fria 

som svenska flickor, men de kämpar för att ha mer frihet. Detta är något som även Rojas 

(2001) kommit fram till. Han skriver att ungdomarna har identitetsproblem eftersom de lever i 

två kulturer. De kämpar med sig själva och med sin omgivning. De befinner sig i en 

konfliktsituation där de är utsatta för påverkan från både majoritets- och minoritetssamhället.  

 

En intervjuflicka berättade att kurdiska flickor måste anpassa sig efter föräldrarnas kultur. 

Hon berättade vidare att svenskarna beskriver den kurdiska kulturen som ett fängelse. Detta 

har även Hylland Eriksen (1993) påvisat. Han beskrev begreppet ”ackulturering” som innebär 

en anpassning till det nya samhället, på så sätt att det kan leda till assimilering och spänning 

mellan dessa människor och deras föräldrar. Det finns inget bevis på att det skulle vara 

problematiskt att leva i två kulturer samtidigt, men det blir jobbigt att hantera detta när 

omgivningen kräver en klar och tydlig identitet. Därför blir andra generationens invandrare 

anomalier, inte på grund av sin kultur utan på grund av att de misslyckas med att passa in i det 

nya samhället. Jag anser att både föräldrarna och det svenska samhället ställer krav på 

intervjuflickorna att de måste följa sin kultur samtidigt som de ska anpassa sig till det svenska 

samhället, det vill säga deras identitet formas av familjen och samhället. Intervjuflickorna 

kämpar och anstränger sig för att inte hamna utanför sin egen grupp och utanför det svenska 

samhället. 
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I (SOU 1996: 55) presenteras Tajfels (1974) teori som fokuserar på individens förhållande till 

samhället och hur medlemskap i olika grupper påverkar beteende, självuppfattning och 

identitet. Individen försöker skapa en positiv identitet genom en ny grupptillhörighet i 

majoritetssamhället. Om man inte genom grupptillhörigheten kan skapa en positiv identitet så 

kan det leda till att individen lämnar den grupp man vill identifiera sig med och förändrar sin 

uppfattning och går tillbaka till egna gruppen. Majoriteten av intervjuflickorna vill känna 

tillhörighet med svenskar och försöker smälta in i samhället. Men de upplever främlingsskap 

och känner sig utanför eftersom det svenska samhället inte tar hänsyn till deras kultur och 

accepterar dem som de är. Därför tycker de att det kanske inte är någon mening att integreras i 

samhället då de ändå betraktas som främlingar. 

 

Ahmadi (2000) beskriver uppfattningen om den kulturella identitetens betydelse för 

integration. Han menar att integration inte handlar om sysselsättning eller inkomst, utan 

individens upplevelse av samhörighet, tillhörighet och känsla av att individen blir accepterad 

från majoritetsbefolkningen. Två av intervjuflickorna berättade att deras svensklärare inte 

accepterar dem som svenskar trots att de är födda i Sverige. De uppgav också att vissa 

svenskar gör skillnad mellan svenskar och invandrare. De menade att deras omgivning 

påminner dem om att de är annorlunda och att de inte blir accepterade eftersom de har annan 

bakgrund än den svenska. Detta har även Rojas ( 2001) i tidigare forskning påpekat. Han 

skriver att svenska samhället behandlar ungdomarna som mindre värda och inte respekterar 

dem som individer. Detta skapar en kluven identitetsuppfattning och känslan av utanförskap. 

Tillhörigheten har en stor betydelse för intervjuflickornas identitetsarbete, men när de känner 

utanförskap påverkas deras identitetsutveckling. Utseende har betydelse i meningen vilken 

grupp man tillhör. Detta kan vara en faktor till att mina intervjuflickor känner sig ”både och”. 

De vet att de skiljer sig från svenskarna när det gäller utseendet och att detta kan leda till att 

de blir kategoriserade som svenska eller invandrare utifrån deras utseende. 
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6. SLUTDISKUSSION  
 I följande kapitel presenteras en sammanfattning av resultaten utifrån undersökningens 

frågeställningar: Vilka möjligheter och begränsningar för kurdiska flickors integration i det 

svenska samhället går att identifiera genom flickornas berättelser? Uppfattar de kurdiska 

flickorna att de är en del av två kulturer, och hur upplever de i så fall att detta påverkar dem i 

deras identitetsskapande? Därefter följer en metoddiskussion och kapitlet avslutas med förslag 

till fortsatt forskning.  
 

6.1. Sammanfattning av resultaten  
Vilka möjligheter och begränsningar för kurdiska flickors integration i det svenska samhället 

går att identifiera genom flickornas berättelser? 

I min undersökning gav samtliga intervjuflickor olika beskrivningar av vad de får och inte får 

göra på sin fritid. De beskrev att föräldrarna begränsar deras frihet, vilket bidrar till att 

försvåra deras integration. De uppgav att de till exempel inte får vara ute länge med kompisar, 

gå på bio, åka till Stockholm och gå på fester. De menade att föräldrarna misstänker att de vill 

gå ut bara för att träffa pojkar. De berättade att deras frihet är begränsad i större utsträckning 

än för pojkarna. Detta har resultat i att de ibland är tvungna att ljuga för föräldrarna för att 

kunna göra saker som familjen inte accepterar. Samtliga flickor var överens om att deras 

frihet begränsas på grund av föräldrarnas rädsla för negativ ryktesspridning. Intervjuflickorna 

berättade också att det finns ett grupptryck från landsmän som kontrollerar deras beteende. 

Grupptrycket påverkar föräldrarna på så sätt att de sätter gränser för sina döttrar. Detta har en 

negativ inverkan på deras psykiska hälsa och även på deras integration. Intervjuflickorna 

beskrev att det även finns andra faktorer som försvårar deras integration. Exempel på detta är 

föräldrarnas bristande kunskap om det svenska samhället. De menade att deras föräldrar inte 

deltar i det svenska samhället, de umgås bara med landsmän och pratar sitt eget språk.  

 

Mina intervjuflickor berättade att de har en stor vilja att integreras i det svenska samhället, 

men föräldrarnas hårda regler hindrar dem. De ville själva bestämma över sina kompisar, sin 

fritid och även sin kärlek. En underlättande faktor för samtliga intervjuflickors integration i 

det svenska samhället var skolan. De uppgav att skolan är den enda plats där de talar svenska 

och umgås med kompisar som har annan bakgrund än den kurdiska. De har även möjlighet att 

göra i skolan saker som inte är accepterade av familjen, som till exempel spela fotboll, 

basketboll och även umgås med pojkar. När det gäller frågan om utbildning och dennas 
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betydelse så var de flesta intervjuflickorna överens om att utbildning är en väg till integration. 

De menade att de genom utbildningen får ett bra arbete och en bra framtid.   

 

Uppfattar de kurdiska flickorna att de är en del av två kulturer, och hur upplever de i så fall 

att detta påverkar dem i deras identitetsskapande?  

Samtliga intervjuflickor känner sig både svenska och kurdiska. De berättade att de känner 

förvirring över att ha två identiteter och hamna mellan två kulturer. De vet inte vilka regler de 

ska följa, de svenska eller föräldrarnas regler. De ansåg att svenska flickor är fria i större 

utsträckning än dem. De uttryckte att de inte vill vara fria som svenska flickor, men de 

kämpar för att få ha mer frihet. Majoriteten av intervjuflickorna vill känna tillhörighet med 

svenskar och försöker smälta in i samhället. De upplever främlingsskap och känner sig 

utanför eftersom det svenska samhället inte tar hänsyn till deras kultur och accepterar dem 

som de är. De intervjuade flickorna uttryckte att ögonfärg, hudfärg och hårfärg är viktig i den 

bemärkelsen att det visar vilken grupp man tillhör, detta orsakar att flickorna känner 

utanförskap. De är medvetna om att de inte är helt svenska och de förväntar sig kanske inte 

heller att bli helt accepterade i det svenska samhället. 

 

6.2. Metoddiskussion  
Jag anser att den kvalitativa metoden är relevant för min studie. De teorier jag har använt mig 

av har varit bra och lämpliga för att analysera materialet. Men med fler teorier skulle jag ha 

kunnat få mer förståelse för fenomenet och göra en djupare analys. Att använda den 

hermeneutiska vetenskapsfilosofin har varit bra, då jag har försökt söka fördjupade tolkningar 

av intervjupersonernas utsagor. Jag anser att uppsatsens interna validitet är hög eftersom 

intervjupersonerna kunnat ge beskrivningar av sina livsvärldar på ett givande sätt. 

 

En nackdel med min studie är att materialet inte är omfattande på så sätt att jag kan 

generalisera, även om det finns vissa gemensamma beskrivningar i deras livsvärld. Jag anser 

inte att flickornas berättelser är generellt tillämpliga för alla kurdiska flickor. En fråga som 

väckts hos mig är om andra kurdiska flickor lever i liknande situation som mina 

intervjuflickor beskriver. 
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6.3. Förslag till fortsatt forskning   
Denna undersökning kan vara en väg till en omfattande undersökning. Jag tycker att det skulle 

vara intressant att undersöka kurdiska föräldrar och få deras syn på flickors integration. Det 

skulle också vara intressant att jämföra kurdiska flickor med kurdiska pojkar. En annan 

intressant jämförelse kunde vara den mellan kurdiska pojkar och kurdiska män samt frågan 

om deras integration. Jag skulle också tycka att det vore spännande att göra intervjuer med 

lärare till kurdiska flickor och få deras syn på vad de har för möjligheter att underlätta 

flickornas integration i det svenska samhället.      
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE  
 
Bakgrundsfrågor  
 

• Hur gammal du är?  
• Var är du född, uppväxt och bor nu? 
• Från vilken miljö kommer dina föräldrar? 
• När kom de till Sverige?  
• Vad har de för utbildning/yrke när de kom till Sverige? 
• Har de skaffat sig utbildning/yrke i Sverige? 
 

Fritid 
 

• Vad har du för fritidsintressen? Vad gör du? Hur ofta gör du det? 
• Någon vill du göra på din fritid, men du får inte göra? Varför? 
• Finns det någon påverkan/hinder från familjen för ditt fritidsutövande? 
• Umgås du med svenskar eller med invandrarungdomar på din fritid?  
  

Familj 
 

• Hur ser din familj ut? Har du andra släktingar i Sverige? 
• I så fall, har du/din familj nära kontakt på så sätt att umgänget med dem har en 

påverkan på dig? 
• Känner din familj till den svenska kulturen? 

 
Identitet och integration 
 

• Hur identifierar du dig själv? Svensk/utländsk?   
• I vilka situationer känner du dig svensk/utländsk? Skola, vänner, hemma?  
• Vad betyder kulturen för dig?   
• Känner du dig en del av det svenska samhället eller utanför samhället? 

 
 

 


