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Around the world many people are affected by war, persecution, rebellion, famine, etc. and 

are therefore forced to move and start a new life elsewhere under new conditions. The 

struggle for survival is one of the factors that force children to escape. Being forced into 

emigration and immigration is evident in people's lives and affect how their identities are 

constructed. 

My study is focused on how refugee young people are constructing their identities in the 

complex context in which they live. The intersectional perspective – maintaining that power 

relations are created and recreated in interaction with factors such as gender, age, ethnicity 

and location – is the basis for my study. I have tried to understand how these factors affect 

refugee youth identity construction.  

In order to answer my questions and get an idea of whether the refugee youth identity 

constructions constitute a transition to better opportunities or creating identification problems, 

I have conducted an ethnographic study in a multicultural school in a suburb in Stockholm. 

The selected group of study consisted of six refugee young people between 14 and 19 years of 

age who attend a so-called preparatory class. All of them live with their families and they all 

have been living in Sweden for less than one year. I have focused on six thematic categories: 

background, gender, and ethnicity, social network, future and positioning.  

My choice of perspective on identity constructions is based on the premise that people are 

constantly looking for social recognition. When meeting other persons they are positioning 

themselves in different ways, by testing limits and facing the consequences, thereby 

constructing their identities. Exercise of power and powerlessness are expressed in different 

ways in their daily lives in which they are seeking their positions in a restricted social 

network. 

The result of my study shows that the informants are located in a field of tension between the 

quest for liberation and identification problems in the paradoxical context that they are in. The 

dilemma, on the one hand their wish to maintain their ethnic identity and on the other hand to 

question it, is expressed in their relation to “Swedishness” and the Swedish language. The 

informants are also using different strategies when they try to construct and maintain their 

gender identities. Their life chances vary depending on the options available. My informants 

did actually create an immigrant identity that stands as an antithesis of being Swedish. They 

all agree that they are striving for self-realization and a brighter future, a future that not least 

could render them some symbolic capital. But the path towards such goals does not seem to 

be an easy task. 
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Ute i världen drabbas många människor av krig, förföljelse, uppror, svält m.m. och tvingas 

därför att flytta och starta ett nytt liv någon annanstans under nya villkor. Kampen för 

överlevnad är en av de faktorer som tvingar barn till flykt. Att tvingas till utvandring och 

invandring sätter spår i människors liv och påverkar hur deras identiteter konstrueras. 

Min studie tar sin utgångspunkt i hur flyktingungdomar konstruerar sina identiteter i den 

komplexa kontext som de befinner sig i. Det intersektionella perspektivet – som går ut på att 

maktrelationer skapas och omskapas i samspelet med faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och 

plats – ligger till grund för min studie. Jag har försökt förstå hur dessa faktorer påverkar 

flyktingungdomarnas identitetskonstruktioner.  

För att besvara mina frågeställningar och få en uppfattning om huruvida flyktingungdomars 

identitetskonstruktioner utgör en övergång till bättre möjligheter eller skapar identifika-

tionsproblem har jag genomfört en etnografisk studie i en mångkulturell skola i en av 

Stockholms förorter. Urvalsgruppen bestod av sex flyktingungdomar mellan 14 och 19 år som 

går i en så kallad förberedelseklass. Alla bor med sina familjer och alla har vistats i Sverige i 

mindre än ett år. Jag har utgått från sex tematiska kategorier: bakgrund, kön, etnicitet, nätverk, 

framtid och positionering.  

I mitt val av perspektiv på identitetskonstruktioner är utgångspunkten att människor ständigt 

söker socialt erkännande. I mötet med de andra positionerar de sig på olika sätt genom att 

testa gränser och möta konsekvenser, därigenom konstruerar de sina identiteter. Maktutövning 

och maktlöshet uttrycks på olika sätt i deras vardag där de söker sina platser i ett begränsat 

nätverk.  

Resultatet visar att informanterna befinner sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan strävan 

efter bättre möjligheter och å andra sidan identifikationsproblem i den paradoxala kontext 

som de befinner sig i. Dilemmat med att å ena sidan vilja vidmakthålla sin etniska identitet 

och å andra sidan ifrågasätta den uttrycks i förhållandet till svenskhet och till det svenska 

språket. Informanterna använder sig också av olika strategier för att iscensätta och 

upprätthålla sina könsidentiteter. Deras livschanser varierar beroende på vilka möjligheter 

som erbjuds. Ungdomarna har konstruerat en invandraridentitet som står som motpol till 

svenskhet. De var alla eniga om att de strävar efter självförverkligande och en ljusare framtid, 

en framtid som inte minst kan skänka dem symboliskt kapital, men vägen dit tycks inte enkel.  
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1  Bakgrund och problemområde 

”En flykting representerar en risk som blivit verklig” 

                                                                              Wigg, 2008 

Med citatet vill jag visa hur en ung flyktings självbild formas i gemenskap med oss andra. På 

så vis kan en flykting ses som ett hot mot majoritetskulturen men också som en tillgång. Det 

är det min uppsats kommer att handla om, hur flyktingungdomar konstruerar sina identiteter i 

relation till den omgivning de möter. Sedan jag skrev min C-uppsats angående ungdomar med 

invandrarbakgrund som är födda i Sverige, har jag intresserat mig för hur identitetsprocessen 

egentligen sker hos ett flyktingbarn. Intresset växte i efterhand och jag blev alltmer nyfiken 

varje gång jag stötte på flyktingfrågor i olika sammanhang. I och med att jag numera arbetar 

som lärare har jag fått en flyktingelev i min klass. Mitt intresse växte ytterligare och blev ännu 

starkare den dag när min elev stod framför mig och sa att han kommer att flytta till en annan 

skola i samband med att han blivit placerad i ett fosterhem. Han slutade på min skola, men 

tankarna kring de processer som denna lilla människa blivit tvungen att gå igenom släppte 

mig inte. Framförallt tänkte jag på hur pojkens livsresa kan påverka hans identitet och 

självbild. Närmare bestämd är jag intresserad av hur faktorer som kön, språk, makt och 

etnicitet samspelar när flyktingbarns identiteter konstrueras.  

 

FN:s definition av flykting  är en person som tagit sig till t ex Sverige och som begär skydd 

mot konflikter eller förföljelse. Enligt Genevekonventionen som Sverige har skrivit under 

tillsammans med ett hundratal andra länder är flyktingar personer som har välgrundade skäl 

att vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller sina religiösa eller politiska uppfattningar (Darvishpour & Westin, 2008, 

s. 186; Wigg, 2008, s. 16). Ett barn enligt FN:s barnkonvention är en människa under 18 år, 

om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnen (Uniciv, 2011). Ett 

flyktingbarn är en person under 18 år som av olika skäl tvingats lämna sitt land, antingen 

ensamt eller med sina anhöriga (Wigg, 2008). I strikt juridisk mening används beteckningen 

asylsökande barn för de barn som fortfarande väntar på uppehållstillstånd, medan begreppet 

flyktingbarn används för barn som har garanterats flyktingstatus och fått ett permanent 

uppehållstillstånd.  Till vardags används dock flyktingbarn som beteckning för alla barn som 

har kommit till Sverige som flyktingar, oavsett vilken formell migrationsstatus de har i landet 

(Vetenskapsrådet nr 6, 2010). Historiskt sett är den stora flyktinginvandringen sedan 1970- 
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talets början en relativ ny företeelse i Sverige. Dessförinnan var det ofta frågor om flyktingar 

från Östereuropa. Under krigsåren kom dock ett stort antal flyktingar från andra nordiska och 

baltiska länder. På 1970- talet kom ett antal flyktingar från Latinamerika, på 1980- talet kom 

fler flyktingar från Asien och under 1990-talet kom ett stort antal flyktingar från Iran och Irak. 

Många flyktingar fick tillstånd att bosatta sig i Sverige på humanitära grunder (Darvishpour & 

Westin, 2008, s. 178). Enligt Migrationsverket avspeglas världens konflikter i vilka länder 

flyktingar kommer ifrån, till exempel har andelen flyktingar från Irak ökat dramatiskt de 

senaste åren (Migrationsverket, URL 2, URL 3).  

 

På Migrationsverkets hemsida som är uppdaterad 2012-04-13 står det att barns rättigheter 

under asylprocessen skiljer sig från vuxnas. Utlänningslagen säger att Migrationsverket ska ta 

särskild hänsyn till barnets bästa. Alla barn som kan och vill har rätt att yttra sig och bli 

lyssnade på. När barnets asylskäl prövas ska handläggaren anpassa utredningen efter barnets 

ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan 

vara en förälder, ett offentligt biträde eller en god man om barnet inte har någon förälder i 

Sverige. Alla barn har rätt att gå i skolan och kommunen där de bor ska se till att de får gå i 

skolan på samma villkor som andra barn och ungdomar i kommunen. Det gäller förskolan, 

grundskolan och gymnasiet. Den ungdom som har påbörjat gymnasiestudier innan han eller 

hon fyller 18 har rätt till gymnasieutbildning. Asylsökande barn har rätt till samma 

kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn i samhället. Det är landstingen som 

ansvarar för vården. Landstingen får ersättning av staten, genom Migrationsverket, för vård av 

asylsökande (http://www.migrationsverket.se/info/418.html).  

 

Inledning 

Att fly innebär att man tvingas lämna hela sin tillvaro för att utan återvändo söka skydd i en 

okänd exil. Man lämnar vänner, hem, tillgångar och mycket annat för ett osäkert hopp om 

trygghet (Allwood & Franzen, 2000). Att barn tvingas på flykt är en upplevelse som sätter 

djupa spår i deras liv. Detta har inte minst inverkan på deras identitetsskapande och självbild 

men även på hur de socialiseras och integreras i det nya landet. Wigg fastslår att flyktingbarn 

inte skall betraktas som en enhetlig och homogen grupp som talar med en röst. Trots att de har 

det gemensamt att de tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, förföljelse eller rädsla 

för förföljelse, skiljer de sig åt i hur de berättar om sina upplevelser och det finns en variation 

http://www.migrationsverket.se/info/418.html
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i hur de har hanterat sin situation. Flyktingbarn skiljer sig även åt vad gäller kulturell 

bakgrund, utbildningsnivå, föräldrarnas utbildningsnivå m.m. (Wigg, 2008, s. 8). 

 

I sin forskning om nyanlända och lärandet använder Bunar sig av termen nyanlända elever i 

syftet att benämna flyktingbarn. Enligt honom har Skolinspektionen (2009, s. 8) använt denna 

term och med det avses ”… elever som inte har svenska som modersmål och inte heller 

behärskar det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid” 

(Bunar, 2008, s. 14). I samhällsdebatten och i skolsammanhang förekommer ytterligare 

definitioner som ibland används som synonymer och ibland som markörer av vissa 

administrativa skillnader (till exempel mellan asylsökande och flyktingbarn) och ibland 

markerar de vissa organisatoriska skillnader (till exempel mellan elever i grund- och 

gymnasieskolan). Dessa begrepp är: nyanlända, sent anlända, sent kommande barn, 

flyktingbarn, asylsökande barn, nyanlända elever, elever i förberedelseklasser, elever i 

internationella klasser, IVIK-elever (Bunar, 2008,s. 8). Termen invandrare används även som 

synonym till termen flykting. Wigg poängterar att med invandrare avses någon som lämnat 

sitt hemland. Invandrare är inte nödvändigtvis flyktingar, men flyktingar är invandrare (Wigg, 

2008, S. 16). I föreliggande studie har jag dock valt att använda mig av termen flyktingbarn/ 

flyktingungdomar, eftersom jag anser att denna definition är mest lämplig. Dels för att andra 

definitioner är antingen begränsade till en viss organisation eller är alltför komplexa, och dels 

för att jag vill undersöka hur upplevelsen av att vara flykting påverkar ens 

identitetskonstruktion. Andra definitioner i studien förekommer när jag hänvisar till forskare 

eller till artiklar som använder sig av dessa definitioner i syfte att benämna flyktingbarn/ 

flyktingungdomar.  

 

Som nämnts ovan har flyktingbarn rätt att gå i skolan. Klasserna är ofta åldersblandade. 

Ibland ordnas klasser på själva förläggningen, särskilda klasser före förberedelseklasser, och 

ibland går barnen i kommunens reguljära förberedelseklasser från början. Detta system har 

sett olika ut över tid och skiljer sig mellan kommuner (Myndigheten för skolutveckling, 

2005). I förberedelseklasser fokuserar man framför allt på att lära ut svenska, och klasserna är 

ofta förlagda i en vanlig skola. Ibland läser eleverna också vissa kärnämnen som matematik, 

men huvudpoängen är att eleverna ska lära sig det svenska språket (Wigg, 2008; Blob, 2003). 

Allwood och Franzen (2000) hävdar att många iakttagelser visar att det i allmänhet är förenat 

med stora svårigheter att byta land. Förutom alla förluster som en person gör genom att lämna 
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sitt ursprung såsom språk, släkt, vänner, nätverk, samhällskunskap och kultur, så visar 

forskningen att migrationsprocessen i sig bidrar till försämring av flyktingars mentala hälsa. 

Dessutom är anpassningen till det nya landet svår även av andra orsaker. I många fall uppstår 

en interaktion mellan olika orsaker som ytterligare förvärrar situationen (Allwood & Franzén, 

2000, s. 29). Ahmadi fastslår att man behöver förstå hur barn och föräldrar påverkas av 

migrationsprocessen, hur social isolering, utanförskap och segregation inverkar på deras 

situation och på deras möjligheter. Vidare menar han att invandrarungdomar möter många 

svårigheter i sitt arbete med att (re)konstruera en egen identitet för att vinna erkännande i det 

svenska samhället (Ahmadi, N. 2003, s. 15).  

 

Darvishpour försöker ge förståelse för problematiken som uppstår bland invandrarfamiljer 

genom att rikta ljuset mot tre viktiga faktorer: klass, etnicitet och genus. Han nämner 

socioekonomiska och psykiska faktorer kombinerade med maktförskjutning mellan 

invandrarungdomar och deras föräldrar eller mellan makar som viktiga faktorer som skapar 

instabilitet inom familjedynamiken (Darvishpour & Westin, 2008, s. 178). Darvishpour 

hänvisar till flera forskningsresultat som visat att de psykologiska påfrestningarna inverkar 

negativt på invandrare som upplever att deras tidigare socialisering, erfarenheter, kulturella 

bakgrund och normer konfronteras med de nya livssituationerna, vilket kan leda till 

identitetskris. Darvishpour betonar att migrationsprocessen ser olika ut beroende på ålder, 

kön, etnicitet, klasstillhörighet och utbildningsnivå (ibid.: 178). I Vetenskapsrådet nr 6. 2010 

kan man utläsa att flyktingbarn oftare har någon form av trauma med sig i bagaget, antingen 

från hemlandet, från flykten eller under asyltiden i Sverige. Skolorna måste förhålla sig till 

och hantera problemen så att dessa ungdomar inte hamnar mellan stolarna. Ahmadi. N. (2004) 

menar att flyktingar i exil kan uppleva flyktingkriser (Enesten & Larsson, 1992) på grund av 

all förlust som flykten inneburit. De nyanlända kämpar för att hitta sätt att förhålla sig till sina 

upplevelser i hemlandet för att därmed kunna sörja allt som de lämnat. Flyktingbarn har 

drabbats av en mängd förluster för att de tvingats lämna sitt hemland. De har förlorat sitt 

barndomshem, sina ägodelar, kamrater, släktingar och lärare. De har dessutom förlorat sin 

kulturella hemvist: dofter, färger, ljud och smaker som gjort att de känt sig trygga och hemma 

(Allwood & Franzen, 2000). 
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 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera och diskutera hur flyktingungdomar 

framställer sina identiteter i relation till erfarenheter som de använder, bland annat att tvingas 

lämna sitt land och flytta till ett nytt världssammanhang. Syftet i studien är särskilt att skapa 

förståelse för hur sex flyktingungdomar konstruerar sina identiteter i förhållande till faktorer 

såsom kön, makt, språk och etnicitet.  

 

Frågeställningar 

Min ambition är att söka svar på följande frågor: 

1- Hur konstruerar sex flyktingungdomar, bosatta i en av Stockholms förorter, sina 

identiteter i förhållande till faktorer såsom kön, makt, språk och etnicitet? 

2- På vilket sätt skapas ungdomarnas nya identiteter, och därmed förutsättningar för 

tillvaron i det nya landet? 

3- Vilka sociala nätverk har betydelse för ungdomarnas identitetskonstruktioner? 

 

Avgränsning 

I denna studie har jag begränsat mig till att under ca fem månader studera sex 

flyktingungdomar, tre pojkar och tre flickor, som är bosatta i en av Stockholms förorter. Alla 

kommer från utomeuropeiska länder. Dessa ungdomar har dock olika migrationsstatus i 

Sverige. Två av dem har fått avslag på sina asylansökningar, två av dem har fått tillfälligt 

uppehållstillstånd och två av dem fick under studiens gång tillfälligt uppehållstillstånd. Jag 

har valt att utgå från barnets perspektiv, vilket innebär att forskarens perspektiv inte kommer 

att tas upp i studien utan det är informanternas berättelser som ligger till grunden för denna 

studie. Med ett växelspel mellan utifrånperspektivet (etic) och inifrånperspektivet (emic) har 

jag försökt undvika att spegla studien ur enbart mitt perspektiv och istället skapa förståelse 

utifrån informanternas svar, trots att jag själv har erfarenhet av invandring. Vidare har jag valt 

att kalla den skola som mina informanter går i för en mångkulturell skola och med detta 

avses en skola där majoriteten av eleverna ursprungligen tillhör annan etnicitet än den 

svenska.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa ett antal studier som gjorts på hur ungdomar med 

invandrarbakgrund och flyktingungdomar konstrerar sina identiteter i förhållande till olika 

faktorer som deras komplexa kontext medför. Som jag nämt tidigare används beteckningen 

invandrare som synonym till beteckningen flykting då en flykting är en invandrare. Jag har 

funnit att allt fler forskare använt sig av beteckningarna invandrarbarn, invandrarungdomar 

och nyanlända elever i sin forskning kring identitetskonstruktioner. Beteckningen 

flyktingbarn däremot existerar framförallt i dagens forskning kring språk och lärande eller 

forskning som tar upp den psykiska aspekten som utgångspunkt. 

 

Systematisk sökning 

Jag har vid min sökning använt mig av Kungliga Bibliotekets databas där har jag funnit 

framförallt SwePub och Libris uppsök som mest användbara. Dessutom har jag använt mig av 

DIVA, publikationstypen avhandling och google. Jag har även sökt på olika universitet och 

högskolors hemsidor och läst information om framlagda doktorsavhandlingar som är 

relevanta till mitt ämne. Sökningen på databaser vid olika universitet och högskolor var 

närmast ett komplement snarare än en ingående kartläggning.  Nedan redovisar jag de 

sökorden som jag sökte på i de olika databaserna och hur många träffar jag har fått: 

 

Sökord SwePub Google DIVA LIBRIS Avhandlingar.se 

Flyktingbarn 11 153 000 59 521 2 

Flyktingbarns 

identitetskonstruktion 

0 284 1 0 0 

Identitetskonstruktion 22 17 700 43 5 5 

Identitet 1 208 2 950 000 2811 9 585 196 

Invandrarungdomar 3 219 000 73 265 39 

 

Tabellen ovan visar att det inte finns mycket forskning inom ramen ”flyktingsbarns 

identitetskonstruktion”. Jag har däremot lyckats finna en del forskning som är relevant till min 

studie som jag kommer att redovisa nedan.  
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Flyktingbarns livsberättelser 

Här följer en genomgång av en del av den forskning som jag har tagit del av för denna studie. 

I sin avhandling Nytt land och ny skola belyser Wigg (2008) flyktingbarns berättelser om hur 

svårt det är att bryta upp och börja om i ett nytt land. Wigg använder sig av livsberättelser 

som metod för att få svar på sina frågeställningar, där flyktingbarn berättar om sig själva och 

sina erfarenheter. Wigg har delat upp berättelserna i tre tematiska kategorier: innan flykten, 

under flykten och efter flykten. Genom berättelserna försöker hon förstå hur de tre 

processerna samspelar med varandra när flyktingungdomar konstruerar sina identiteter. Wiggs 

intresse ligger inte i vad som i själva verket har hänt i de intervjuade flyktingungdomarnas liv, 

utan snarare hur de väljer att berätta om sina liv, vad det är som de minns samt vad det är som 

de inte vill minnas, eller rättare sagt inte vill berätta om. Wigg betraktar funktionen att minnas 

som en meningsskapande aktivitet med vilken man konstruerar sin identitet. Hon hävdar att 

när man ändrar detaljer eller ersätter det ursprungliga minnet blir dessa ändringar en del av 

minnet och kommer att ersätta det ursprungliga minnet.  

Wigg introducerar begreppet livschanser som används i analyser av social mobilitet och för 

att diskutera livsvillkoren i den så kallade tredje världen. Med livschanser menas individens 

möjligheter i ett visst samhälle vid en given tidpunkt och består av två viktiga komponenter, 

måldrömmar och nätverk. De här komponenterna samspelar ständigt med varandra och skapar 

och omskapar livsvillkor. Wigg hävdar att några av hennes informanter lever i vad (Hall, 

2005) benämner diaspora, en rotlöshet vilken medför känslan av förlust av kultur, tradition 

och hemland, men även längtan tillbaka. Vidare undrar hon om det går att återskapa förlorade 

livschanser. Här lånar hon begreppet vagabond från (Bauman, 1998; 2000) som här 

symboliserar hur livschanser försvinner eller åtminstone drastiskt förändras till det sämre. I 

sin diskussion lyfter Wigg frågan om det är möjligt att återvända till en normal tillvaro efter 

att ha utsatts för det trauma i barndomen som de här unga människorna utsatts för. Hennes 

resultat visar att utanförskap och gemenskap är två komplexa tillstånd som genom processer 

skapar och förstärker varandra, och som handlar om andra saker än nationalitet. Hon menar 

att de sammanhang i vilka dessa processer sker framförallt utgörs av relationer människor 

emellan, men de kan också vara av rent formell karaktär. Wiggs resultat visar att sociala 

relationer, eller vad hon kallar för nätverk, är ett av de bärande begrepp som hon har delat i 

två typer, den ena är strukturella nätverk som kan referera till samhälleliga institutioner, 

exempelvis skolan. Den andra typen är personliga nätverk som innebär vänner och familj. 
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Den egna identiteten framstår således i relation till två grupper, ”de som är som jag” och ”de 

som inte är som jag”.  

Wigg uppmärksammar en viktig faktor som påverkar flyktingsungdomarnas 

identitetskonstruktion, språket, som framstår som den viktigaste aspekten i början av det nya 

livet i Sverige. Hon menar att informanterna anser att språket har tagit dem ett steg på vägen 

mot den vanliga skolgången, i riktning mot att få nya vänner och för att kunna ta del av det 

nya samhället. Wiggs resultat visar att språket också kan fungera som en barriär när man drar 

sig undan på grund av osäkerhet över sin förmåga att tala korrekt svenska. I sin diskussion 

refererar hon till (Bunar, 1998) då han menar att eftersom behärskande av det svenska språket 

är ytterst viktigt för nyanlända barn och ungdomar, måste också de uppfattningar som finns 

kring vad bra svenska för med sig skingras. Wigg refererar även till (Gaganakis, 2006) när 

hon i sitt resultat hävdar att identitet är flytande, föränderlig, anpassningsbar och ständigt 

omförhandlad. Detta eftersom det i samhället och hos individen utvecklas nya 

meningssystem, nya relationer och nya identiteter över tid. Frågor såsom hur, från vad, av 

vem och för vad bör besvaras för att kunna förstå hur identitet konstrueras som 

socialkonstruktion. Utifrån flyktingungdomarnas berättelser har Wigg presenterat tre typer av 

identitetskonstruktioner; utanförskap som identitet, en kluven identitet och aktivitet som 

identitet. I en utförlig diskussion förklarar hon hur utanförskap kan innebära trygghet för 

flyktingungdomar. Vad händer när man ställer sig utanför den sociala interaktionen? Och hur 

uppfinns identiteten när gemenskapen bryter samman? Wiggs slutsats blir således att 

identitetskonstruktion hos flyktingungdomar hänger samman med känslan av gemenskap, 

utanförskap, behärskande av språket, hur de positionerar sig i nätverket och hur de tar vara på 

de möjligheter som ges (jfr Wigg, 2008, s. 12, 42, 52f, 78, 105ff). 

 

Flerspråkighet och identitetskonstruktion 

I sin avhandling Jag känner mig begåvad bara (2005) belyser Otterup hur flerspråkighet 

påverkar identitetskonstruktioner hos ungdomar med invandrarbakgrund som bosatt sig i ett 

multikulturellt område i Sverige. I sin studie intervjuade han åtta ungdomar i åldern 17 till 18 

år. Han använder sig av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Otterup 

använder sig av tematiska kärnkategorier för att kunna förstå hur identiteten konstrueras, 

dessa är familj, plats, skola, språk och mål. Hans resultat visar att flerspråkighet genom de 

ökade valmöjligheterna är en betydelsefull komponent i ungdomarnas identitets-
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konstruktioner. Valmöjligheten att få ett slags kulturutbyte mellan ungdomarna gör att deras 

identiteter är överskridande och färgade av olika kulturella nyanser. För att kunna förstå den 

komplexa kontexten som flerspråkiga ungdomar befinner sig i använder Otterup sig av tre 

teoretiska koder, vilka är ambivalens, investering och empowerment. Han menar att 

ungdomarna har en ambivalent inställning till tillvaron på grund av valmöjligheterna och de 

olika utbud som ges. Enligt Otterup är ungdomarna på liknande sätt medvetna om att de bör 

investera ”vilket även kan betyda motivation” för att kunna tillägna sig ett symboliskt och 

kulturellt kapital, där språket utgör det viktigaste instrument på vägen till självförverkligande 

och frigörelse. Begreppet empowerment innebär att individen förhandlar om maktutövningen 

och att makt inte tas för givet utan förskjuts och förändras om individen vill ändra sin sociala 

status. Enligt Otterup utgör dessa tre komponenter ambivalens, investering och empowerment 

förutsättningarna för att förklara informanternas identiteter som han kallar för synkretiska 

identiteter, dessa framställs för övrigt som sammansatta och gränsöverskridande identiteter. 

Vidare definierar Otterup begreppet subjektpositionering och med detta avser han processer 

genom vilka individen kategoriseras som förortsungdom, muslim, invandrare eller svenska 

medelklassungdomar. Sådana positionering är beroende av faktorer som ålder, klass, kön och 

etnicitet. Subjektpositionering är emellertid ingenting beständigt eller något för alltid bestämt 

eftersom människor ständigt är involverade i samarbets- och motståndprocesser, där den egna   

identiteten förhandlas och konstrueras och påverkar positioneringen av den egna individen 

och  de andra.  Han hävdar att många flerspråkiga personer kan uppleva stor skillnad mellan 

den självvalda identiteten och hur den positioneras av andra och därför förknippas ofta 

flerspråkighet med identitetskonflikter. De ungdomar som har drabbats av negativa 

maktförhållanden riskerar att konstruera mer marginaliserade identiteter som invandrare. 

Otterup väljer att betrakta identitet som socialkonstruktiv där identiteten ständigt konstrueras 

med språkets hjälp i sociala sammanhang. Ungdomarnas identitetskonstruktion är enligt 

honom kontinuerlig och ständigt pågående såtillvida att de väljer och tar till sig från de olika 

livsstilar och identiteter som står tillbuds (Otterup, 2005, s. 5, 35, 25, 29,197f). 

 

Maskulina identiteter hos invandrarkillar 

I avhandlingen Blatte betyder kompis beskriver (2007) Rikard Jonsson hur några killar på ett 

högstadium i en skola utanför Stockholm konstruerar sina identiteter genom olika språkliga 

praktiker. Han visar hur de iscensätter sin maskulina identitet och hur stereotypen av 
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invandrarkillen växer fram i skolvardagens kommunikation. Genom orden distanserar de sig 

från eller iscensätter sig i den dominerande bilden av invandrarkillar, som enligt Jonsson är 

konstruerad av medias och samhällsdebattens stereotyper. Jonssons intresse ligger i vilket 

språkbruk som ungdomarna praktiserar, vad de säger när de uttrycker sin syn på könsroller 

och hur de definierar gränsdragningar mellan svenskar och invandrare. Jonsson hänvisar till 

olika tidningar som följt upp debatten kring blattesvenska. Han kritiserar maktordningen i 

samhällets och medias debatt kring förortsslang, blattesvenska, som bland annat anses vara 

synonymt med ett sexistiskt språk och som ifrågasätter huruvida detta verkligen är ett riktigt 

språk. Jonsson ifrågasätter de maktstrukturer som gör att vissa tar sig rätten att bedöma någon 

annans språk. Forskaren menar att blattesvenska inte är obegriplig och dysfunktionell, även 

om den förvisso inte kan ersätta den svenska som skrivs och talas i offentligheten. 

Han understryker att sexistiska ord som hora och bög som invandrarkillar använder sig av i 

kommunikationen dem emellan inte nödvändigtvis behöver ha den kränkande klang som 

orden signalerar, snarare använder invandrarkillarna dessa ord för att skapa gemenskap i 

gruppen. Invandrarkillar konstruerar sin maskulina identitet genom att reglera 

kroppskontakten för att inte blir missförstådda i gemenskapen och genom att uttrycka att man 

måste vara man på rätt sätt, att man exempelvis bör se bra ut och använda rätt kläder. 

Jonssons visar även att invandrarkillar varierar väldigt mycket vad gäller deras positioner och 

ställningstagande beroende på sammanhang, och hans slutsats blir således att ingen position är 

sannare eller mer äkta än den andra bland dem. Jonsson använder sig av begreppet 

disidentifikation när han säger att invandrarkillar distanserar sig från sina föräldrars position 

som arbetslösa eller arbetarklass eller när de visar en ambivalent inställning till sin tillvaro i 

relation till termen invandrare kontra svensk. 

Därutöver poängterar han att han som forskare som befinner sig i skolan har haft privilegiet 

att skriva om allt som utspelar sig där, detta kan tolkas som om att han har haft en 

maktposition i skolan, en position som han själv kritiserar i sin diskussion. Jonsson hämtar sin 

inspiration av senaste forskning inom genus och performativitet och menar att en 

invandrarkille är i en subjektsposition som uppstår i medelpunkten av två typer av liknande 

fenomen. Det ena är vad individen gör med språket, och det andra är de praktiker som råder i 

samhället kring invandrarungdomar. Vidare inspireras han även av socialkonstruktion när han 

betonar att ord skapar verkligheten, en verklighet där invandrarkillar söker sin plats. Jonssons 

studie visar att invandrarkillars råa skämt inte har någonting med kränkning att göra. Som en 

av killarna i hans studie uttrycker det: ”Blatte betyder kompis för mig.”! (Jonsson, 2007). 
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Nyanlända unga kvinnor och skolkarriär 

Meta Cederberg (2006) granskar i sin avhandling Utifrån sett – inifrån upplevt de 

bakomliggande faktorer som har bidragit till att tolv unga kvinnor som anlänt till Sverige 

under tonåren. Cederberg menar att trots att tendensen i forskningen och i myndigheternas 

rapporter är att nyanlända elever halkar efter i sina studier så är det inte alltid fallet i 

verkligheten. Cederberg finner i sin studie att det finns ett osynligt ”vi” och ”dom”- mönster i 

relationen mellan svenska elever och invandrarelever. Dessutom har hon funnit att skolan inte 

underlättar skolgången för nyanlända elever utan snarare försvårar den. Nyanlända elever 

tvingas att anpassa sig till en främmande osynlig skolpedagogik som de inte är vana vid och 

dessutom måste de på egen hand avkoda de dominerande normerna i skolan. Avhandlingens 

teoretiska och metodologiska angreppssätt har som utgångspunkt begreppet symbolisk 

interaktionism som forskaren har lånat från Bernstein (1974). Cederberg använder sig av 

tematiska villkor som är kopplade till begreppet symbolisk interaktionism vilka är karriär, 

vändpunkt, integration, inklusion, motivation, inramning samt synlig och osynlig pedagogik 

(Cederberg, 2006, s 45). Han har undersökt i vilka utsträckning dessa villkor har använts och 

huruvida detta har bidragit till skolkarriären för elever med invandrarbakgrund. Därtill går 

Cederberg igenom en del tidigare forskning om etnicitet, klass och kön i skolan.  

Informanternas berättelser beskriver för Cederberg de svårigheter som de har mött under 

skolgången som inte minst inneburit stigmatisering, låga förväntningar, segregation och 

orättvisa betygssättningar. Detta tolkas av informanterna som tydliga gränsmarkörer för 

inkludering och exkludering men även som känslan av tillhörighet och gemenskap, vilket var 

ytterligare en problematisk omständighet. Forskaren menar att upplevelserna har etsats fast 

och lämnat djupa spår i informanters identiteter och självförståelse, framför allt på grund av 

förlusten av trygghet och tillhörighetskänsla. Cederberg menar att även när de unga kvinnorna 

lämnade förberedelseklassen har de mötts av ytterligare ett problem genom att de var äldre än 

sina klasskamrater (minst tre år äldre). Enbart några av de här unga kvinnorna har lyckats 

använda sig av strategin att knyta kontakt med etniska svenska klasskamrater, vilket var 

avgörande för att lyckas klara av skolan och gå vidare i utbildningssystemet. Slutsatsen som 

Cederberg har dragit i sin studie är att problematiken som nyanlända elever möter i den 

svenska skolan kan förstärka effekterna av negativa upplevelser och erfarenheter som de 

redan upplevt under flykten och den första asyltiden i Sverige. Detta kan förminska effekterna 

av elevernas ambition att satsa på skolan. Faktorer såsom segregationen i skola och i boende, 
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dold maktutövning, dolda för givet-tagande attityder och dold strävan efter normalisering av 

de som avviker och därtill föräldrarnas marginalisering i relation till elevernas skolgång finns 

bland de viktigaste faktorerna som upplevs som hinder, anser Cederberg. Faktum är att 

orsaken till att de unga kvinnorna lyckades tillägna sig skolkarriärer är deras egen motivation 

som kombinerades med enskilda stödinsatser från klasskamrater och lärare, hävdar Cederberg 

(Cederbergs, 2006, s. 13, 18, 40, 202, 150f, 164ff, 119, 184ff, 200). 

I detta kapitel har jag försökt väva samman forskningen som gjorts kring invandrarungdomar. 

I min redogörelse vill jag visa att forskarnas intresse ligger i invandrarungdomarnas hantering 

av de identiteter som konstrueras i förhållande till kontexten som de befinner sig i. 

Flerspråkighet och valmöjligheter gör att invandrarungdomar får en ambivalent inställning till 

tillvaron, något som gör att de konstruerar synkretiska och gränsöverskridande identiteter. 

Invandrarkillar försöker iscensätta och vidmakthålla sin maskulina identitet via sitt språkbruk. 

De unga invandrarkvinnorna däremot har valt olika strategier för att lyckas i skolkarriären, 

men de vittnar om att detta tycks vara en svår process.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för grunddragen i studiens teoretiska ram. Ramen ligger naturligtvis 

bakom de teoretiska perspektiv och begrepp som används i de enskilda studierna. Som 

utgångspunkt har jag valt att granska begreppet identitet djupgående och tar upp de viktiga 

ståndpunkter som knyts an till detta begrepp. Vidare har jag valt att behandla 

identitetsbegreppet ur ett postmodernitetsperspektiv som ser på identitet som flytande, 

pågående och föränderlig. Detta kan hjälpa mig att förstå de mekanismer som mina 

informanter använder sig av när de konstruerar sina identiteter, och att finna de  

bakomliggande orsaker som gör att deras identiteter konstrueras i en viss riktning. Det kan 

vara på sin plats att notera att denna studie betraktar identitet som en social konstruktion som 

formas i interaktionen människor emellan. Därutöver kommer jag att ta upp begreppet 

intersektionalitet som går ut på att faktorer som ålder, kön och etnicitet bör studeras för att 

förstå maktutövning, något som påverkar hur identiteter konstrueras. Dessa begrepp hjälper 

mig att se hur kategorier såsom etnicitet, genus och klass påverkar mina informanters 

identitetskonstruktioner. Förutom detta kommer jag att kort behandla begreppen erkännande, 

social konstruktion  och subalterna, som hänger samman med intersektionalitet. 
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Identitet 

Begreppet identitet är en mångtydigt och vagt begrepp som i olika teorier används för att 

förklara och förstå handlingar, beteendemönster, psykiska tillstånd och kulturella och 

religiösa föreställningar hos olika kategorier av människor (Lange & Westin, 1981; 

Magnusson 1986; Ilicki 1988; Ahmadi, F. 1994; Ahmadi, N. 1998; Allwood & Frazen, 2003). 

Man har bildat olika teorier om begreppet identitet, antingen med tonvikten lagd på individens 

behov av att hitta sin plats i tillvaron eller med fokus på samspelet mellan sociokulturella 

strukturer och individens självuppfattning. En del forskare skiljer mellan identitetens 

individuella och sociala nivåer och gör även indelning mellan objektiva (externt tilldelade) 

och subjektiva (självskapade) identiteter (Allwood & Frazen, 2003, s. 157). Objektiv identitet 

är den identitet som tillskrivs individen av andra. I detta fall är individen definierad eller 

kategoriserad antingen utifrån vad andra tror hans/hennes egenskaper vara (objektiv personlig 

identitet) eller med hänsyn till det som av andra anses känneteckna den sociala grupp han/hon 

tillhör (objektiv social identitet). I det första fallet skapar omgivningen sig en bild av 

individen i fråga för att förhålla sig till honom /henne och i det andra fallet skapas en bild av 

en grupp till vilka individen tillskrivs medlemskap – individen defineras i första hand som en 

medlem av en klass, ett religiöst samfund, en etnisk grupp eller en kön. När individen själv 

tillskriver sig vissa attribut eller när han/hon erkänner sin egen kategorisering som medlem av 

en viss social grupp, kan man tala om subjektiv identitet. I detta sammanhag gäller den första 

formen subjektiv personlig identitet medan den senare har att göra med subjektiv social 

identitet (Ahmandi, N. i Allwood & Frazen, 2003, s. 157). 

 

 

    

                (Figur 1) Den objektiva och subjektiva identeteten enligt Ahmadi, N.  

När man utgår från objektiv identitet innebär det att man framhäver den andras betydelse för 

individens självdefinition. Med andra ord anses validiteten i självkänslan ligga i den andras 

erkännande av ens identitet. Om individen själv erkänner denna utifrån denna tillskrivna 
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identitet, och accepterar att han/hon är en man, kvinna, invandrare, eller svensk, då förvandlas 

denna etikett till hans/hennes subjektiva identitet. Detta innebär att identitet på det objektiva   

planet blir meningslös eftersom när den internaliserats av individen är det då hans/hennes 

tolkning av identitet, alltså något subjektivt. Objektiv identitet är egentligen inte en identitet 

utan ett stämpel eller en etikett (Allwood & Frazen, 2003, s. 158). 

Många forskare menar att identitet handlar om hemmahörande, vilket handlar om traditioner 

och sammanhang, historiska såväl som sociala. En etnisk identitet är en viktig del av 

individens kulturella förståelse som rör hur man uppfattar den större befolkningsgrupp som 

hon identifierar sig med. De fyra viktigaste kriterierna för att identifiera en etnisk grupp är att 

man själv och omvärlden ser gruppen som en grupp, att gruppen har föreställningar om ett 

gemensamt ursprung, att man gifter sig inom gruppen och att gruppen skiljer sig från andra 

grupper vad gäller olika kollektiva egenskaper såsom språk, religion och histora. Identitet kan 

även ses som en individualistisk identitet eller kollektiv identitet. Individualistisk identitet är 

en identitet som man odlar själv och som bygger på ideer om att vara trogen sig själv och sitt 

eget sätt att vara (Taylot 1994). Däremot är det tillhörigheten till gruppen t.ex familjen, som 

ger en person social ställning och därmed en identitet. I och med att individen i dessa 

samhällen får sin identitet genom tillhörighet till och i interaktion med gruppen anpassar hon 

sina handlingar efter dessa normer och regler för att skapa en kollektiv identitet (Ahmadi, N. 

2004, s. 68). Stier (2008) diskuterar den etniska identiteten utifrån fyra nivåer, den 

individuella, gruppmässiga, samhälleliga och kontextuella. Stier menar att för en 

majoritetsbefolkning är identitet inte särskilt problematisk utan ganska självklar. För 

flyktingar, invandrare eller minoritetsgrupper är emellertid situationen som regel annorlunda. 

För dem blir frågan om etnisk idenitet påtaglig, då de i mötet mellan två kulturer ofta måste 

kompromissa men även uppfattar att omgivningen uppmärksammar, nedvärderar eller 

bekämpar deras annorlundaskap (Stier, 1998; Dervishpour & Westin, 2008, s. 63ff).  

Identitet skapas genom att individen besvarar frågan ”vem är du?” Vilka referenspunkter 

väljer individen för att besvara denna fråga? Varje individ befinner sig i en viss kontext vid 

varje given tidpunkt och måste därför göra en definition av både kontexten och sin roll i den. 

Detta innebär att identiteten i högsta grad kan bero på individens strategiska val. Identiteten 

ger rätten till att befinna sig på en särskild plats vid en viss tidpunkt, den kan även ge tillgång 

till koder som är nödvändiga för tillträde till vissa områden. Vår identitet utgör, med 

Bourdieus terminologi, en del av vårt symboliska kapital, och precis som med våra andra 

symboliska kapital, misskänner vi den ekonomi och den vinststrävan som ligger bakom vårt 
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val av identitet. Giddens säger att jagprojekt blir som ett projekt där det gäller att skaffa sig 

eftertraktade varor och försöka uppnå artificiellt skapade livsstilar (Giddens, 1991, s. 198; 

Allwood & Frazen, 2003, s. 173). Wigg refererar till Castells som i sin tur menar att identitet 

kan fastställas som en meningsskapande process i vilken kulturellt attribut, eller uppsättningar 

av kulturella attribut, ges privilegium framför andra källor till mening (Castells, 1999). Dessa 

andra källor till mening kan till exempel vara yrkes- eller familjetillhörighet, men inte som 

tidigare en självklar, oreflekterad källa till identitet, utan som ett aktivt skapande (Bauman, 

2004a). En individ kan ha en mängd olika identiteter, men en sådan mångfald ger också 

upphov till slitningar både i hur vi representerar oss själva och i hur vi handlar. Identitet, enligt 

Castells, är istället en källa till mening hos individerna själva, identiteter konstrueras sålunda genom 

en urskiljningsprocess (Castells, 1999, genom Wigg, 2008). 

 

                          (Figur 2) Den etniska identitetens förståelses nivåer enligt Stier.  

 

 Identitet i postmoderniteten 

Postmodernitetens grundantagande är att ett nytt samhälle växer fram ur de moderna 

samhällena och kännetecknas av en utbredd konsumism och en ständigt pågående 

kommunikationsrevolution. Bauman (1998; 2004a) undrar i vilkan grad de naturliga och 

konstgjorda gränserna mellan samhällen kan alstra olikhet i människors identiteter. Avståndet 

mellan samhällen är enligt Bauman en social konstruktion och han anser att dagens 

högteknologi inte längre håller gränsen mellan territorier och kulturer. Han anser att den 

globala kapitalistiska marknaden sålunda är på väg att ändra ramarna för definitionen av 

kulturell identitet. Vår verklighet bestäms i högsta grand av en global marknad som i sin tur 
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ständigt förändras till sin natur och sina premisser. Människors livsmål, livsstilar, musiksmak, 

ideal och värderingar närmar sig varandra oavsett om man befinner sig i Tokyo, Kairo eller 

New York. Detta innebär att man konstruerar en global identitet. Identitet betraktas ur ett 

postmodernitetsperspektiv som fragmentarisk och momentarisk. Människor skapar sina 

identiteter för en kortare period istället för för hela livet. Människor skapar mening i korta 

episoder i sina liv innan den övergår från en tillfällighet till en helt annan tillfällighet. Identitet 

betraktas alltså som kortsiktiga strategiska projekt, något man själv väljer (Ahmadi, N. i 

Allwood & Frazen, 2003). 

Wenger (1998) menar att identitet skapas och omskapas genom tre processer: lärande, 

deltagande och meningsskapande. Begreppet identitet, enligt Wenger, sätter fokus på 

individen utan att ha individen som enda utgångspunkt, det finns en balans mellan det sociala 

och individen, vilket tillåter oss att tala om dem i relationerna dem emellan. Dock menar 

Wenger att det inte räcker att tala om identitet som socialt skapad i bemärkelsen något vi talar 

om och reflekterar kring. Identitet består inte enbart av självbilder, utan omfattar även hur vi 

lever våra identiteter i praktiken. Identitet i praktiken karaktäriseras av att den är levd, 

förhandlad och social (Wenger, 1998, s 145, 215). Stier (2008) understryker att 

postmodernisterna är eniga om att förändringstakten i det globala och mångkulturella 

samhället har gjort identiteter mer flytande, dynamiska och osäkra. Han undrar om det 

överhuvudtaget är möjligt för människorna att upprätthålla entydiga, stabila och 

sammanhängande etniska identiteter. Han refererar till Hall (1992) som belyser att människor 

idag formar nya typer av identiteter i en korseld mellan de lokala och globala influenserna 

(Allwood & Frazen, 2003, s. 66).  

Identitetskris 

Ahmadi, N. fastslår att utan identitet, utan tillhörighet eller länkar till samhället, utan att ha 

något som verkligen är ens eget löper man större risker att förneka alla normer, att håna all 

ordning och att överträda alla lagar. Det är en grundläggande mänsklig försvarmekanism, att 

när man konfronteras med en ny komplicerad verklighet inför vilken man känner sig maktlös, 

föröker man att på ett kognitivt sätt omstrukturera sin egen sociala verklighet. Med andra ord 

hanterar många av oss komplexitet genom att antingen retitera till en social och ekonomisk 

konservatism eller förneka den ordning som verkar hota den egna välbekanta moraliska 

ordningen (Ahmadi, N.  2003, s. 72). Vidare anser Ahmadi att diskriminering, rasism, 

isolering, marginalisering och invandrarfientlighet skapar en motreaktion hos individen som 
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innebär att man inte längre bryr sig om lagen utan motarbetar den och försöker bryta den när 

det är möjligt. Invandrarungdomar känner sig som ovälkomna och av samhället ”oälskade 

barn” (Rojas, 1995). Rasism, diskriminering är allt som det ser i samhället. När man inte lär 

sig respektera sina närmaste och när man ser ner på den  egna kulturen och på sitt ursprung  så 

lär man inte heller att respektera andra, särskilt inte när det pågår en ständig av ens 

egenskaper genom ökad rasism (ibid.:73). Ahmadi refererar till (Jacobson- Widding, 1983, s. 

14) som menar att man identifierar sitt eget jag som en fortsätting på andras jag. Det innebär 

även att begreppet andra spelar en viktig roll i den process som leder till bildandet av ens 

självuppfattning. För att överkomma en identitetskris måste individen, till exempel 

invandrarungdomar, lyckas återfinna känslan av inre integritet. Det  räcker inte enbart med att 

individen rekonstruerar sitt värdesystem för att hon skall lyckas återfinna sin identitet. Hon 

behöver också åstadskomma ett socialt erkännande, det vill säga att samhället också måste ge 

henne möjlighet att identifiera sig med det nya samhällets sociokulturella liv. Att ha en känsla 

av sammanhållning mellan det egna förflutnas sociala struktur och det växelverkande 

nätverket i den nuvarande omgivningen är nämligen oundgängligt för att skapa en känsla av 

inre integritet hos individen (Ahmadi, N. 2003, s. 52). Ahmadi hävdar att identitetproblematik 

och identitetskris utgör en av de bakomliggande orsakerna till invandrarungdomars 

brottslighet. De kulturella skillnaderna spelar en stor roll för invandrarungdomarnas tolkning 

av sina sociala handlingar och därmed för deras inställning till brottslighet. Kulturella 

skillnader, enligt Ahmadi, handlar inte om livsstilar utan snarare om sättet att uppfatta 

verkligheten. Han menar att det inte är vårt sätt att klä oss, laga mat eller sköta våra hem som 

ger upphov till allvarliga problem i mötet med människor från andra kulturer. Snarare är våra 

olikheter i att förstå vårt jag och dess förhållande till andra som ger upphov till olika sätt att 

uppfatta olika livsfaser, maktförhållanden, lagarnas legitimitet och så vidare (ibid. :71).  

Identitet som social konstruktion 

Alvesson & Sköldberg definierar social konstruktion som ett mångfacetterat perspektiv som 

går ut på att våra olika verkligheter som vi lever i är socialt konstruerade. Social 

konstruktionen lyfter vikten av kunskap och riktar skarp kritik gentemot den förgivet tagna 

kunskapen. Kunskap med ett socialkonstruktionssynsätt är varken abstrakt, objektiv eller 

absolut utan snarare konkret, situerad och bunden till mänskliga praktiker (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 81ff). Börjesson (2009) hävdar att bland det som brukar falla under 

beteckningen social konstruktionism finns en mångfald av epistemologiska och ontologiska 
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utgångspunkter, dock förenas de i synen på kunskap som en produkt av mellanmänsklig 

interaktion (ibid.: 74f). Identitet ur detta perspektiv är något man skapar när man talar i 

sociala sammanhang. Man hävdar att en materiell verklighet existerar oberoende av 

människor men att denna ges mening av den sociala verklighet som utgörs av identiteter, 

normer och kulturer, vilka är sociala konstruktioner. Centralt är att dessa sociala 

konstruktioner inte är konstanta utan i ständig förändring, vilket gör att de aldrig kan tas för 

givna (Eriksson 2006:87ff). Petersson & Robertson anser att socialkonstruktivism utgår från 

att det är i samspelet mellan människor i en viss kontext som den sociala verkligheten skapas. 

Vidare konstaterar Petersson & Robertson att identitetsstudier av enskilda individer blir 

meningslösa om resonemangen inte samtidigt relateras till det omgivande samhället 

(Petersson & Robertson 2003, s. 7f). Bryman konstaterar att socialkonstruktionism har en 

ontologisk utgångspunkt, vilken innebär att sociala fenomen och deras innebörd har en 

existens som är direkt beroende av sociala aktörer. Teorin ifrågasätter idén om att 

kategoriseringar som organisation och kultur är på förhand givna enheter, vilka sociala aktörer 

inte kan påverka då de uppfattas som en yttre verklighet. Bryman menar istället att den sociala 

verkligheten utgörs av konstruktioner vilka människan ständigt skapar och ändrar. Varje 

människa skapar sin egen verklighet vilken är subjektivt inriktad och står i relation till varje 

människa som iakttar, och i förhållande till just hennes erfarenheter, kunskaper och normer. 

Följaktligen finns det lika många verklighetskonstruktioner som människor (Bryman, 2009, s. 

31ff). 

Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp vars rötter finns i postkoloniala feministiska idéer och  

teorier. Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) skriver att en av de första som formulerade 

begreppet intersektionalitet var juridikprofessorn Kimberlé Williams Crenshaw 

(http://en.wikiversity.org/wiki/Intersektionalitet_och_Etnicitet). I Sverige har begreppet 

introducerats av Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari i början av 2000-

talet. Sociologerna har länge intresserad sig för hur etniska identiteter konstrueras ideoligiskt 

och politiskt, så att säga i brytpunkten mellan maktrelationer, i lokaliserade externa 

identifikationer studeras hur etniska identiteter är sammanflätade med ålder, plats, kön och 

klass. Konstruktionen av etniska identiteter på individ- och gruppnivå återspeglas i  

maktförhållanden, ekonomiska situationer och politiskt ideologiska ambitioner i samhället 

(Allwood & Frazen, 2003, s.71). Darvishpour (2008) hänvisar till De Los Reyes & Mulinari 

http://en.wikiversity.org/wiki/Intersektionalitet_och_Etnicitet
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(2005) som i sin definition av intersektionalitet förklarar hur relationer av överordning och 

underordning artikuleras i skilda historiska och rumsliga sammanhang och belyser hur olika 

maktordningar samverkar med varandra, detta kan ge bättre förutsättningar för att studera 

generations- och genuskonflikter mellan ungdomar och föräldrar inom invandrarfamiljer. 

Forskarna understryker att om man inte tar hänsyn till intersektionellt perspektiv finns det en 

risk att man förstärker den stigmatisering som drabbar underordnade grupper i samhället 

(Darvishpour & Westin, 2008, s. 380; de los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

De Los Reyes & Mulinari (2005) menar att i en analys av makt måste man utifrån det 

intersektionella perspektivet undersöka flera dimensioner. Kön kan aldrig vara bara kön, på 

samma sätt som klass aldrig kan vara enbart klass, här samspelar olika dimensioner på olika 

sätt och nivåer. En kvinna är aldrig enbart en kvinna och därför måste man ta hänsyn till andra 

dimensioner såsom etnicitet, ålder, klass, funktionsförmåga mm. Intersektionalitet strävar 

efter en helhetssyn som innebär att man undviker risken att göra anspråk på att föra 

exempelvis alla kvinnors talan i en analys av makt och kön. De los Reyes & Martinsson 

(2005) exemplifierar med att en rullstolsburen invandrarkvinnas förutsättningar och position 

skiljer sig åt från en vit medelklasskvinnas. Dessa glidningar i maktpositioner gör enligt 

forskarna det omöjligt att enbart ta en kategori i beaktande, där man negligerar andra 

kategorier. I annat fall riskerar man att inte få en helhetsbild eller möjlighet att en utföra en 

fullständig analys (ibid.: 12). Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) skriver att makt och 

förtryck är två centrala begrepp inom studier av intersektionalitet, med detta menas att 

kvinnor som grupp ofta ses som underordnade män som grupp. Om man ser mannen som 

norm blir han också betraktade som mer normal och hamnar därmed högre upp i 

samhällsordningen än kvinnan. Intersektionalitet sätter inte någon kategori framför någon 

annan utan man antar att de olika kategorierna samverkar och att de skapar konstruktioner 

som liknar varandra, samtidigt som de är avgränsade från varandra. Man kan därför få mer 

nyanserade studier av hur människor påverkas av olika kategorier genom att studera hur de 

samverkar, enligt Eriksson- Zetterqvist och Styhre (ibid. Kapitel 2 och 7). Matsson (SOU 

2005, s. 41) tar upp föreställningarna om vithet - svenskhet som instabila och föränderliga till 

sin karaktär. Svenskhet är inte en naturlig följd av att vara född i Sverige, att vara delaktig i en 

svensk kultur eller se svensk ut, utan har varierande gränser. De kriterier som används för att 

beteckna svenskheten är att vara född i Sverige, att båda föräldrarna är födda i Sverige, att 

vara kristen, modern och västerländsk, att ha svenska som modersmål men även att se ”svensk 

ut” och att vara ”vit”. Enligt Matsson gör detta att rasism formas kring maktrelationer där 
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vithet utgör en norm som förutsätts och skapas i relation till de ”icke- vita”. Svenskhet utgör 

således en social position som ger vissa människor möjligheter och tillgång till sammanhang 

som är stängda för andra. Matsson konstaterar att vithet som en strukturellt priviligerad 

position bör ses i relation till andra system för privilegier som till exempel klass och kön 

(SOU, 2005, S. 41, 148f).  

 

De subalterna och alteritetstänkande 

John McLeod (2000) förklarar termen de subalterna som beteckning för personer vars 

position är väldigt låg i samhället. De subalterna saknar röst eller historia och underordnas av 

majoriteten. De subalterna kvinnorna kan hamna ännu mer i skuggan. De för sin talan men 

blir aldrig hörda. De har svårt att få en position där de får utrycka sig, istället talar andra för 

dem medan de själva förblir tysta. När de sublanterna uttrycker sig blir inte förstådda, de 

andra vet inte heller hur ska man lyssna på dem (ibid.: 191). De los Reyes (2005) betonar 

vikten av att lyssna på de subalterna och att göra deras röster hörda. Hon nämner att man 

måste ha ett alteritetstänkande som en viktig redskap inom intersektionell forskningsstrategi. 

Med alteritet menas att man erkänner de subalternas existens men även att man synliggör den 

systematiska maktutövning som genomförs och som ger upphov till olika former av motstånd. 

De subalternas röster och motdiskurser är viktiga för att ta reda på hur makt utmanas, 

neutraliseras och förhandlas. De los Reyes anser att negligerandet av de subalternas röster 

inte minst är en politisk handling. Om man ignorerar dessa röster reproducerar man maktens 

objektifiering av den underordnade andre. Men när man formulerar en motberättelse ger man 

rum för att formulera problemet och gör sig till subjekt i stället för objekt (ibid.: 93). 

 

Erkännande 

Honneth (2003) skriver att begreppet erkännande alltid har spelat en väsentlig roll inom den 

praktiska filosofin. I antiken var den rådande övertygelsen att endast den person vars 

handlingsrätt röner social uppskattning i staten är i stånd att föra ett gott liv. Uppfattningen är 

att individen eller de sociala grupperna måste röna erkännande och respekt. De sociala 

förhållandenas moraliska kvalitet kan inte bara mätas med en rättvis och rimlig fördelning av 
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materiella tillgångar, våra föreställningar om moraliskt och riktigt handlande hänger i 

väsentlig grad samman med uppfattningar om hur och som vad subjekten ömsesidigt erkänner 

varandra (Honneth, 2003, s. 91f). Dagens diskussion om en erkännandets moral är i hög grad 

präglad av ansträngningarna att systematiskt försöka inringa dessa svårigheter. I samband 

med grundandet av en feministisk etik används begreppet erkännande idag för att 

känneteckna den form av kärleksfull uppmärksamhet och omsorg där moderns förhållande till 

barnet utgör den empiriska förebilden. Inom diskursetiken avses med erkännande idag den 

ömsesidiga respekten för såväl vars och ens särskildhet som alla personers likhet, där man 

bland annat kategoriserar sådana former av uppskattning av främmande levnadssätt som 

tenderar att utvecklas inom ramen för en samhällelig solidaritet. Hegel anser att de mänskliga 

subjekten i våra liv är hänvisade till respekt och uppskattning från sina interaktionspartners. 

Han beskriver två former av ömsesidigt erkännande: den första är kärleken, som Hegel 

beskriver är att erkänna subjektens ömsesidiga beroende av varandra i sin unika behovsnatur. 

Den andra är i den statliga sfären. I sin modell för en kamp för erkännande skiljer han mellan 

tre former av erkännande: familjen och distinktionen mellan den och samhället, och staten. 

Konstruktionen av den sociala verkligheten förstås av Hegel som resultatet av andras 

dialektiska självpotentiering (ibid.: 95ff). Habermas understryker att i varje praktisk diskurs 

återfinns det moraliska perspektivet solidaritet, eftersom de som deltar i diskursen ömsesidigt 

erkänner varandra inte bara som likaberättigade personer, utan samtidigt även som unika 

enskilda personer. Habermas kallar denna princip för rättvisans andra. Solidaritet för 

Habermas utgör sålunda den andra sidan av rättvisa. (ibid.: 150).  

Jag har valt att använda dessa teoretiska uppfattningar som verktyg för att knyta ihop 

teorikapitlet med analyskapitlet, för att därigenom kunna diskutera huruvida mina informanter 

speglar sig i dessa teorier eller inte när de konstruerar sina identiteter. Valet av teoretiska 

dimensioner är ett sätt som hjälper mig att förstå de processer som mina informanter går 

igenom i skapandet av sina identiteter, i maktförhandlingar, i sökande efter erkännande och 

inte minst i deras strävan efter självförverkligande. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör jag för och diskuterar mitt metodologiska val av tillvägagångssätt för 

studien. I dessa ingår de instrumentella metoderna för min etnografiska studie och  mitt 

tillvägagångssätt under fältstudien. Larsson beskriver fyra tekniker som är typiska för 

etnografiska ansatser: fallstudie, kombination av metoder, deltagande observation och 

successiv planering (Larsson, 2003, s. 2; Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Detta hade jag 

i åtanke då min intention i denna studie är att samla in data med rikt innehåll, baserad på 

beskrivningar av detaljer som framkommer under studiens gång. Därför har jag valt att 

genomföra en etnografisk studie och kombinerar denna med halvstrukturerade intervjuer, 

deltagande observationer, livsberättelser och bilddiskussioner. Jag avslutar kapitlet med en 

djupgående analys av metoden.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Mina övergripande urvalskriterier var baserade på kön, bakgrund och ålder. För att få en jämn 

fördelning av mina informanter har jag rekryterat både pojkar och flickor, detta för att kunna 

hitta mönster där likheter och skillnader kan granskas. Jag har sökt högstadieelever som  alla 

går i samma klass för att underlätta mina observationer på den formella arenan, det vill säga i 

skolvärlden. Mitt arbete som lärare underlättade för mig att få kontakter i den skola där jag 

genomförde min fältstudie. I valet av informanter bad jag om förslag från den aktuella 

gruppens lärare på elever som kunde vara lämpliga för min studie. I samråd med läraren valde 

jag sedan ut min grupp. De sju föreslagna informanterna var alla villiga att medverka i 

studien. Enligt Kvale (2009) finns det inte något konkret svar vad gäller antalet informanter 

som skall delta i en undersökning, utan man bör utgå från att intervjua så många personer som 

man anser behövs för att få reda på det man behöver veta (Kvale, 2009, s. 129). Min avsikt 

var att välja fyra pojkar och fyra flickor som går i förberedelseklassen och som är mellan 14 

och 16 år gamla. En av mina tjej- informanter visade sig under studiens gång vara äldre än 

vad hon först angett, hon hade nyligen fyllt 19 år. Men eftersom hon var villig att fortsätta att 

delta i studien vidgade jag min målgrupp till att istället gälla 14 till 19 år. En av de fyra 

pojkarna hoppade av i mitten av studiens gång. Detta bortfall gjorde att jag ändrade antalet 

deltagare till sex ungdomar, tre pojkar och tre flickor. Angel och Hjern (2004) anser att även 

om de studerade individerna har liknande bakgrund innebär detta inte att de har liknande 
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upplevelser från det studerade ämnet. Med forskarnas teori i åtanke ansåg jag att en större 

variation av informanternas ursprungsländer inte var av betydelse för  rekryteringen. Mina sex 

informanter kommer från  Irak, Syrien, Turkiet och Afganistan.  

 

Etnografi 

Ordet etnografi har sitt ursprung i klassisk grekiska och betyder att studera folk. En 

modernare tolkning av begreppet är att man studerar människor, processer, fenomen eller 

sammanhang i sina rätta autentiska miljöer genom deltagande observationer (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 177). Larsson (2005) definierar etnografisk forskning som en form av 

forskning med fokus på sociologi genom vilken man närmar sig fältet för att observera 

sociokulturella fenomen. Etnografisk tradition lägger stor vikt vid närvaro i det sammanhang 

man studerar och detta ger därmed grund för ett validitetsanspråk. Det finns nästan ett anspråk 

på att närvaron, i form av deltagande observationer, närmast överbryggar det avstånd som är 

underförstått beträffande validitet. Inte minst blir detta tydligt när man argumenterar för den 

egna forskningens överlägsenhet i förhållande till variabelforskning (ibid. 29). Riemer 

beskriver etnografi som en systematisk studie av en viss kulturell grupp eller ett fenomen, 

baserad på omfattande fältarbete på en eller flera utvalda platser. Etnografisk forskning 

fokuserar på kulturella tolkningar med syfte att skapa förståelse för den kontext där data 

insamlas. Etnografiskt fältarbete dokumenterar folktro och praxis från de studerades eget 

perspektiv. Kulturella tolkningar innebär förmågan att beskriva vad forskaren har sett och hört 

inom ramen för den sociala gruppens syn på verkligheten. Grundläggande för fältarbetets 

tillvägagångssätt är uppfattningen att det som individen tror, förstår och agerar inte kan 

frigöras från sitt sammanhang (Riemer, 2008, kap 11). Min intention med fältarbetet var att 

fånga mötena mellan mina informanter som sker i den paradoxala kontext som de befinner sig 

i, och dessutom uppfatta mönster och sammanhang genom vilka deras identiteter konstrueras. 

Jag inledde min fältstudie under vårterminen 2012 och den sträckte sig över sammanlagt fem 

månader.  

När jag första gången steg in i klassrummet och mötte eleverna hade vi inte träffats förut.  Jag 

hade i samråd med deras lärare valt ut målgruppen, med hänsyn till deras ålder, kön och 

etnicitet. Därefter hade jag korta samtal med informanterna, en i taget, då jag kort 

presenterade min studie och syftet med den. När jag fått deras godkännande började jag direkt 

kartlägga och grovplanera fältet så att studietillfällena inte skulle krocka med mitt ordinarie 
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arbete. Av denna anledning hade jag bestämt mig för att genomföra två deltagande 

observationer i klassrummet varje vecka, men vissa veckor utförde jag enbart en deltagande 

observation på grund av påsklov, studiedagar, röda dagar m.m. Jag fick tillåtelse från läraren 

att ”droppa in” på lektioner när jag ville.  Jag genomförde även halvstrukturerade intervjuer 

både i skolan och utanför skolan samt lyssnade på ungdomarnas berättelser. Interaktionen 

mellan informanterna i klassrummet och utanför skolan hjälpte mig att uppfatta hur den 

paradoxala kontexten påverkade deras handlande och hur deras identiteter konstrueras i 

samband med detta. Jag hade också korta samtal med informanterna under rasterna på 

skolgården, i korridoren och även på tunnelbanestationen, samt flera telefonsamtal. Jag 

lyckades etablera en bra kontakt med informanterna och i efterhand utvecklades kontakten 

ytterligare eftersom fem månaders tid suddade bort den nervositet som fanns vid det första 

undersökningsstadiet, med tiden släppte de mig in i gemenskapen. Informanterna såg mig som 

en av dem och inte som en informationssökande forskare. Kontakten med dem fick en 

annorlunda form då jag blev inbegripen i privata sammanhang, exempelvis när jag gav bort 

kläder till en av flickorna sedan hon berättat att hon inte hade råd att köpa kläder, eller när jag 

använde mina kontakter för att hitta en lägenhet till en av dem. Under studiens gång berättade 

ungdomarna detaljer som de inte vågat berätta under den tidigaste perioden, något som har 

bidragit till en rik materialinsamling.  

Sammanfattningsvis har jag gjort tio deltagande observationer. Med varje informant har jag 

haft en halvstrukturerad intervju, ett livsberättelsemöte och en bilddiskussion. Därutöver hade 

jag många korta ”samtalshäng” på skolgården under rasterna och en hel del telefonsamtal som 

handlade om allt från att bestämma tid för en intervju till att prata om informantens just då 

aktuella personliga problem. Larsson poängterar att tolkning har en stor betydelse när man 

gått in på fältet. Samma sak ter sig olika från olika utgångspunkter, alla utsagor kräver ett 

inslag av tolkning, vilket leder till möjligheten att uppfatta olika versioner av samma sak. 

Även från en hermeneutisk utgångspunkt är det viktigt att tolkningen har förankring i det som 

tolkas: en text eller någon sida av verkligheten. Man måste ha belägg för att det man hävdar 

ska vara en rimlig tolkning (Larsson, 2005, s. 29f). Detta hade jag i beaktande när jag steg in 

på fältet. Jag kommer att använda mig av det hermeneutiska perspektivet som grund i min 

studie, eftersom det är mina tolkningar av hur verkligheten ter sig som jag utgår från. 
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Deltagande observationer 

Observationer beskrivs som ”the fundamental base of all reserch” (Denzin och Lincoln. 2008. 

s.161f).  

… in the future observational research will be found as "part of a methodological 

spectrum” but that in this spectrum it will serve as “the most powerful source of 

validation" Observation, they claimed, rests on "something researchers can find 

constant” meaning "their own direct knowledge and their own judgment” (ibid.162) 

 

Den deltagande observationen är mycket etablerad som kvalitativ metod för insamling av 

empiriskt material, och används oftast inom etnografiska studier. Forskaren har en aktiv roll i 

aktivt deltagande observationer. Att delta i människors dagliga liv, att observera miljöer och 

vad människor säger och gör har forskare gjort som metod. Metoden innebär bland annat att 

forskaren vistas i och deltar i de sociala sammanhang som studeras, forskaren samtalar, 

umgås, och kanske arbetar tillsammans med de människor hon studerar för att få erfarenhet 

från deras ageranden. Den deltagande forskaren antecknar kontinuerligt på platsen och 

dokumenterar vad som sägs och görs där (Kaijser & Öhlander, 1999, s. 73f). Den absoluta 

styrkan i och de obestridliga fördelarna med den deltagande observationen är att den ger 

forskaren möjligheten att se saker och ting inifrån samt att erhålla kunskap baserad på 

erfarenhet och genom känslor. De deltagande observationerna handlar alltså om att studera 

och lära känna de sociala sammanhangen. På så vis skaffas också erfarenheter att knyta an till 

i intervjuerna. Genom att observera får vi dessutom bilder av hur deltagarna kommunicerar, 

både som kollektiv och som enskilda människor. Olika sätt att kommunicera sätter sin prägel 

på intervjuerna. Någon uttrycker sig fåordigt, med förhållningssättet en fråga – ett svar, 

medan en annan har ett ordflöde som sällan sinar (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Jag 

inledde min fältstudie med att utföra sammanlagt tio deltagande observationer i klassrummet 

som pågick under fem månader. Under lektionerna satte jag mig längst bak i klassrummet för 

att inte störa eleverna. Min roll som deltagande observatör har inneburit att jag använt mig av 

anteckningsbok och jag skrev ner mina observationer under pågående lektionstid. Dessutom 

utförde jag aktivt deltagande observationer på rasterna, på skolgården, i korridoren och på 

promenader fram till tunnelbanestationen. Därutöver var jag hemma hos informanterna. Hos 

några tog det längre tid att få tillträde till en intervju i deras hem än hos andra, eftersom jag 

visade respekt för deras boendesituation. Jag skrev ner nyckelord som jag senare under 

samma dag kompletterade med utförligt beskrivning. Deltagande observationer innebär att 

forskningsetiska regler måste problematiseras. I de aktivt deltagande observationerna tog min 

roll som forskare en annan form då mina informanter behandlade mig som ”vän”, medan de 
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när jag var i klassrummet ignorerade min närvaro. Efter en deltagande observation kan 

forskaren alltid återkomma till den eller de studerade och ställa kompletterande eller 

fördjupade frågor om något behöver förklaras eller förtydligas (Denzin och Lincoln, 2008). 

Med detta i åtanke granskade jag kritiskt vad som gjorts och sagts genom att jag återkom i 

efterhand och ställde följdfrågor för att försäkra mig att jag hade gjort en konsekvent tolkning 

av situationen.  

 

Intervjuer 

Denzin & Lincoln faststår att intervjun som forskningsmetod i många avseenden är starkt 

präglad av sin tids kulturella, sociala och politiska kontext och det är i dag enligt forskarna 

inte längre möjligt att förvänta sig ”objective interview findings” (Denzin & Lincoln, 2008, 

s.117). Etnografiska intervjuer är mindre formella och mer som samtal än traditionella 

intervjuer. Detta innebär inte att man inte planerar frågor utan att man utvecklar 

intervjuprotokoll för att säkerställa att intervjuns flöden och frågor inte glöms bort (Riemer, 

2008, kap 11). Mina intervjuer varierade mellan att utföras i skolan och hemma hos mina 

informanter. Anledningen till det var att jag ville se informanterna i de olika miljöer och 

sammanhang som de befinner sig i. I denna studie har jag använt mig av nedan redovisade 

metodologiska forskningsintervjuer; 

 

Halvstrukturerade intervjuer 

Jag genomförde halvstrukturerade forskningsintervjuer som går ut på att man på förhand har 

ställt upp olika tematiska frågeområden och förlagor till frågor för att kunna besvara studiens 

syfte (Kvale, 2009, s. 19). Jag utgick från sex tematiska kategorier: bakgrund, kön, etnicitet, 

nätverk, framtid, positionering. Alla intervjuer spelades in på min Iphone, samtidigt skrev jag 

ner stödord som förklarar vissa uttalanden, ibland bad jag mina informanter att tydliggöra vad 

de menat med vad de sagt. Varje intervju pågick under 30- 60 minuter i ett enskilt arbetsrum 

som ligger intill klassrummet. Anledningen till denna variation i tid var i hög grad att några av 

mina informanter var mycket verbala och frispråkiga, utöver att de gav mig fylliga svar ville 

de berätta mer, medan andra nöjde sig med korta svar. Trots att jag i förväg hade formulerat 

frågeställningar var jag också öppen för att ställa nya frågor beroende på sammanhanget. 

Intervjuguiden kombinerades med sonderande frågor så som ” kan du säga något mer?”, ” 

kan du beskriva hur det känns?” etc. Här sonderar intervjuaren innehållet i svaret utan att ange 
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vilken typ av svar som eftertraktas. Dessutom använde jag mig av följdfrågor, pauseringar 

och upprepningar av svaren för att de skulle kunna utveckla sina svar (ibid. 151).  Jag var 

lyhörd när mina informanter inte ville svara på vissa frågor eller ville ha mer tid att tänka 

innan de svarade. Jag hade ögonkontakt med dem för att åstadkomma en trygg stämning. Jag 

hade från början informerat mina informanter om att de kommer att vara helt anonyma i 

studien och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de så önskade.  

 

Livsberättelser 

Den livsberättelse i form av ostrukturerade intervjuer som utfördes hemma hos mina 

informanter har varit till hjälp för att genomföra min studie och för att skapa en helhetsbild av 

hur deras identiteter konstrueras i förhållande till kön, makt, språk och etnicitet. Wigg 

hänvisar till Salminen som beskriver användandet av livsberättelser som ett sätt att försöka 

utgå från deltagarnas perspektiv, utan att tillskriva dem vissa egenskaper beroende på deras 

bakgrund eller nuvarande situation. Istället för att se deltagarna som tillhörande exempelvis en 

viss kultur och använda deras kultur som förklaringsgrund, ville jag låta deltagarnas själva 

beskriva sina liv i relation till samhälleliga strukturer, till exempel skolan (Salminen-Karlsson, 

1994; Wigg, 2008, s. 45). Att använda berättelser i forskningssammanhang relaterar till olika 

ansatser, narrativer, biografier, life story och life history. Assarsson & Sipos Zackrisson, 

(2005) menar att man använder denna metod för att sedan resonera kring den biografiska 

berättelsen i studien. Narrativa tolkningar intresserar sig för hur människor organiserar sin 

förståelse av världen. Att berätta skapar mening kring händelser som delas med andra. Det 

handlar inte bara om att rapportera, utan berättarens perspektiv på relevans och betydelse 

erbjuds. Hur man arbetar med narrativa tolkningar varierar, men ett gemensamt drag är att 

betrakta berättelser som sociala och situerade. Synsättet fäster uppmärksamheten vid 

berättelsens sammanhang: för vem berättas den, i relation till vad, vilka teman och konkreta 

frågeställningar gäller. Dåtid, nutid och framtid flätas samman, de handlar om hur livet och 

erfarenheterna framställs (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Detta var en 

inspirationskälla som hjälpte mig på traven. För att begränsa livsberättelserna till mål och 

syfte har jag tematiserat dessa berättelser ur tre vikiga kategorier, vilka är; Innan flykten, 

under flykten och efter flykten. Några informanter ville dock inte berätta om allt muntligen för 

mig och valde att istället skriva ett brev. Detta bemötte jag med respekt. Dessa brev var på 

arabiska. 
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Bilddiskussion 

I samband med livsberättelser har jag även använt mig av en bilddiskussion med varje 

informant, som komplement till min etnografiska metod, detta för att förstärka mina 

tolkningar och min förståelse av intervjuer och observationer. Jag bad varje informant att visa 

mig en bild som har stor betydelse för dem. Jag var tydlig med att specificera kraven på 

bildvisningen genom att förklara att bilden måste illustrera antingen deras intressen, drömmar 

eller känslor. De skulle visa en bild som de gärna ville berätta om och dessutom motivera 

varför de valt just denna bild. Alla visade mig bilder med hjälp av sin ”Iphone”, sin mobil 

eller på datorn genom att ”gooogla” på det som de var intresserade av. Riemer (2008) 

beskriver visuell etnografi och fastslår att förutom observationer och intervjuer använder sig 

etnografer också av visuella dokument. Termen dokument avser inte enbart texter utan även 

fotografier, video och filmer (Riemer, 2008, kap 11).    

 

 

Bearbetning 

Bearbetning av datainsamlingen har inneburit en del transkription av de inspelade intervjuerna 

i sin helhet, och samtidigt översättning till svenska. Även breven som några av mina 

informanter skrev översatte jag till svenska. Jag renskrev mina anteckningar och allt material 

analyserades och bröts ner i koder. Det kodade materialet kategoriserade jag sedan med 

avsikten att studiens huvudteman skulle synliggöras och mina frågeställningar besvaras. Jag 

använde mig av de tematiska kategorier som jag nämnt ovan: bakgrund, kön, etnicitet, 

nätverk, framtid, positionering. Min avsikt var att hitta mönster där kön, makt, språk och 

etnicitet skulle ha inverkan på informanternas svar med utgångspunk från de tematiska 

kategorierna. Här försökte jag parallellt och med hjälp av informanternas berättelser att knyta 

an till deras erfarenheter innan flykten, under flykten och efter flykten för att analysera hur 

deras identiteter konstrueras i den paradoxala kontext som de nu befinner sig i. Förutom detta 

har jag ersatt informanternas namn med påhittade namn som hör ihop med deras kulturella 

ursprung. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Stukat (2005) understryker att undersökningens styrka och svaghet måste diskuteras utförligt.  

Validitet är ett mångtydigt begrepp och brukar anges som hur bra ett mätinstrument mäter det 
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man avser att mäta, förklarar han. Reliabilitet innebär mätnoggrannhet och generaliserbarhet, 

hur skarpt eller trubbigt det är. Med generaliserbarhet avses vem de resultat man får fram 

egentligen gäller för (Stukat, 2005, s. 125ff). Larsen (2009) konstaterar att med validitet 

menas giltighet och relevans. Det vill säga överensstämmelse mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen. All data som forskaren samlar in måste besvara frågeställningar. 

För att uppnå giltighet i studien har jag genomgående försökt att återkoppla all metod som jag 

använt mig av till studiens syfte och frågeställningar. Jag anser att studiens interna validitet är 

hög, vilket enligt Larsson (2005) innebär att studien innefattar mycket data i jämförelse med 

antalet informanter. För att öka studiens validitet har jag även valt att redovisa många citat 

från informanterna, både på deras språk och i översatta citat. Jag är medveten om att 

omvandlat material till viss del kan ha fått en annan innebörd än vad det syftade till. Därför 

hade jag ett kritiskt och teoretiskt förhållningssätt och försökte med vaksamhet att inte ändra 

betydelsen av uttalandena. Det faktum att jag talar det språk som de flesta av mina 

informanter talar har underlättat kommunikation oss emellan och bidragit till att jag förstått 

även de sociala koderna väl, vilket skulle ha varit svårare om någon utan min bakgrund skulle 

genomfört denna studie. Detta har förvisso hjälpt mig att få konsekventa tolkningar av 

sammanhangen, något kan visserligen ge min studie en hög validitet. Reliabilitet innebär att 

pålitlighet, tillförlighet och precision i studien är viktig. Om man formulerar en fråga är det 

mycket viktigt att formulera svarskategorier som är preciserade (Larsen, 2009,s. 40f). Med 

detta i åtanke har mina frågeställningar och observationer utgått från de tematiska 

kategorierna i syftet att besvara mina frågeställningar och därmed uppnå syftet med studien. 

Dessutom var mina informanter flyktingungdomar som förhandlar om sina identiteter 

dagligen genom vilka kön, makt, språk och etnicitet utgör byggstenarna i deras 

identitetskonstruktioner, något som studien inriktats mot. Jag har även utvidgat mina 

metodologiska tillvägagångssätt till ytterligare flera metoder utöver fältstudien. 

Livsberättelser och bilddiskussioner breddade min syn och hjälpte mig att få ett utförligt och 

mer konsekvent resultat av min studie. Detta innebär att min studie uppnår en hög reliabilitet. 

Vetenskaplig kunskap ställer höga krav på att forskningsresultat är generaliserbara, men 

många ifrågasätter om detta är möjligt med kvalitativa forskningsmetoder. Ett resultat som är 

generaliserbart innebär att detta stämmer oavsett tid, kontext eller individuella faktorer. Detta 

är problematiskt eftersom min studie har ett intersektionellt perspektiv som utgångspunkt 

vilket innebär att maktrelationer och maktutövningar förskjuts och förändras beroende på 

kontexten. Dessutom stödjer jag mig på ett socialkonstruktionsperspektivs syn på identiteter 

som något föränderligt, flytande och omväxlande. Däremot anser jag att man kan genomföra 
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analytisk generaliserbara (Kvale & Brinkmann, 2009) kvalitativa undersökningar, vilket 

innebär att man kan göra varsamma uttalanden om huruvida resultaten kan vara tillämpbara 

på situationer som uppvisar liknande förhållanden. Eller naturalistiska generaliseringar vilka 

utvecklas som en form av personlig erfarenhet som syftar på kunskap som kan verbaliseras 

och som därmed övergår från tyst kunskap till mer explicit påståendekunskap (ibid. s. 281f). 

Min förhoppning är att min studie kan ge inspiration och vägledning till relevanta fortsatta 

studier.  

 

Forskningsetik och etiskt tillvägagångssätt 

Det finns fyra grundläggande krav på etisk samhällsvetenskaplig forskning som jag har 

förhållit mig till, dessa är: Informationskravet, som innebär att de som berörs av studien skall 

informeras om studiens syfte och konsekvenser samt att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet, deltagarna har själva rätt att välja att delta eller inte, på vilka villkor de 

vill/kan delta och de har även rätt att avbryta sin medverkan samt få resultatet raderat. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om enskilda skall förvaras säkert, forskaren bör 

underteckna avtal om tystnadsplikt och nedskrivet material skall avidentifieras på så sätt att 

det inte går att känna igen enskilda deltagare.  Nyttjandekravet innebär att information som tas 

fram för forskning endast får användas för detta ändamål (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se, 2007-10-05). 

 

 Jag förklarade studiens syfte för mina informanter och de fick veta att det var frivilligt att 

delta i studien. Dessutom informerade jag dem om att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

om de så önskade. Därutöver fick de information om att detta arbete kommer att publiceras på 

internet men att deras identiteter är skyddade. Jag ersatte deras namn med påhittade namn, jag 

uppgav inte heller namnet på skolan som de går i för att garantera deras anonymitet.  Eftersom 

tre av mina informanter inte hade fyllt 16 år och att deras målsmän inte talar svenska hade jag 

övervägt att inte skicka något samtyckebrev utan i stället kontakta målsmännen för att få en 

muntlig tillåtelse. Dessa målsmän talar arabiska och jag fick kontakt med dem först via 

telefon, därefter träffades vi i deras hem i samband med intervjuerna. Larsen poängterar att 

det alltid kommer att uppstå etiska dilemman i all forskning och att var och en som genomför 

ett forskningsprojekt bör ta ställning till de etiska principerna (Larsen, A. 2009, s. 13). Jag har 

mött flera etiska dilemman i denna studie. Det första var när en av mina informanter mitt i 

studiens gång och i samband med att hon fick avslag på sin asylansökan visade sig vara äldre 
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än vad som står i hennes personuppgifter. I och med att hon var villig att fortsätta delta i 

studien och att jag hunnit göra klart mina intervjuer med henne bestämde jag mig för att ändra 

min målgrupps åldersspann till 14-19 år. Ett annat dilemma var att jag inte ville ange 

informanternas ursprungsländer och vilka språk de talar för att säkra deras konfidentialitet. 

Men eftersom jag översatt all data, och samtidigt redovisat vissa citat från vad de hade sagt 

under fältstudier, övervägde jag att ange deras ursprungliga länder och språk för att klargöra 

för läsaren hur jag gick tillväga för att kommunicera med dem. Endast två av mina 

informanter talade svenska och engelska vilket underlättade kontakten med dem.  

 

Reflexivitet 

Ehn & Klein konstaterar att begreppet reflexivitet handlar om forskarens självmedvetenhet i 

mötet med fältet och andra människor samt egen insikt om att hennes egen närvaro påverkas 

av den som studeras. Den egna inställningen orsakar ständiga urval och funderingar kring 

förutsättningarna för forskningen, menar de. Forskaren kan inte endast vara en åskådare som 

utifrån dokumenterar vad som händer utan är i högsta grad är en del av det som studeras och 

påverkar därför själv resultatet. Att vara medveten om detta kallas reflexitivitet, vilket har 

betecknats som tänkandet om sitt eget tänkande (Ehn & Klein, 1994, s. 11). Medvetandet om 

detta innebär att jag i högsta grad granskar hur jag skapar och behandlar mitt material, jag 

inser att jag själv utgör en del av mitt material.  Min studie skulle förlora sin trovärdighet om 

jag inte behandlar mig själv och min egen roll i skapandet av mitt ämne (ibid.s.10).  

 

Jag var medveten om att min invandrarbakgrund skulle kunna påverka studiens resultat, vilket 

kunde ses som ett metodologiskt problem. Jag har därför strävat efter att studien så lite som 

möjligt skulle speglas av min förförståelse, mina åsikter och personliga värderingar. Min 

avsikt var att ha ett kritiskt tänkande och med noggrannhet granska hur studien planerades och 

genomfördes, jag hade också reflekterat över konsekvenserna av mina ställningstaganden. Jag 

upplevde dock att mitt ursprung var en tillgång i denna studie eftersom detta underlättade 

kommunikationen mellan mig och mina informanter under fältstudien, det åstadkom en sorts 

trygghetskänsla hos dem. Min målgrupp var flyktingungdomar som inte vistats länge i 

Sverige, det skulle ha inneburit stora kommunikationssvårigheter om jag inte kunnat tala 

deras språk eller inte fått hjälp med översättning. Att vi har ett gemensamt språk underlättade 

även mina tolkningar av de sociala och kulturella koderna som mina informanter uttryckte i 
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olika sammanhang. jag förstod i högsta grad de normer som råder i deras kultur och vilka 

principer som formuleras och praktiseras via språket (Denzin & Lincoln, 2008, s. 297-298).  

 

Analysmetod 

Trots att jag försökte hålla mig  till Larssons beskrivning av de fyra karaktärer som 

kännetecknar etnografiska ansatser: fallstudie, kombination av metoder, deltagande 

observation och successiv planering måste jag erkänna att jag inte helt utan endast delvis 

genomförde en successiv planering under min vistelse på fältet (jfr Larsson, 2003, s. 2; 

Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Den successiva planeringen innebär att man som 

forskare ändrar strategier beroende på de olika situationer som uppstår under studiens gång. 

Jag anpassade mig till informanternas situationer och försökte hitta nya lösningar allteftersom 

olika sammanhang uppstod. Detta gällde allt från att ändra intervjutider och datum på deras 

begäran, att acceptera att vissa skrev brev till mig istället för att berätta direkt, till att jag 

ändrade mina deltagande observationer till att jag antingen kom att vara passiv medföljare 

eller aktiv deltagare beroende på sammanhang. Jag utgick från samma principer som 

Assarsson & Sipos Zackrisson använde sig av i sin successiva planering och ställde samma 

frågor: Vad är det jag tror mig förstå och inte? Och vad behöver förbättras i mitt 

förhållningssätt och hur ska det gå till? Min ambition var att skapa ett detaljrikt material om 

hur informanternas identiteter konstrueras i förhållande till kön, makt, språk och etnicitet. Jag 

hade alltid i åtanke vad Assarsson & Sipos Zackrisson säger, att med tiden förflyttar man sig 

från att finnas i utkanten till att ingå som tillfällig gäst. Rörelsen utifrån och in behövs för att 

kunna göra intressanta beskrivningar. Successiv planering blir ett centralt verktyg i den 

processen. Att lyssna, lära och fråga om för att förstå utgjorde ett praktiskt arbete kring 

informella samtal, upprepade intervjuer, oplanerade observationer och spontana möten. Som 

ständig skugga fanns självkritiken i bakgrunden med frågan: Vad vet vi och vad blir nästa 

steg? (ibid.2005). Det som för mig var problematiskt med successiv planering var att jag i 

förväg hade bestämt mig för vad jag skulle observera, vilka frågor jag skulle komma att ställa 

och i vilken grad jag ville styra bilddiskussionen och livsberättelserna.  

Denzin & Lincoln (2008) fastslår: 

”qualitative researchers can no longer directly capture lived experience. 

                          Such experience, its argued, is created in the social text written by 

                           the researcher. This is the represential crisis.” [---] 

                          “Direct link between experience and text is problematic” (ibid. s. 26).  
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Detta innebär att man som etnograf själv kan erfara genom att komma nära det erfarna. Detta 

står i linje med Pripp (2001) som beskriver etnografi som en studie som närmar sig 

personernas liv och deras vardag med allt vad det innebär. Med etnografiska studier studerar 

man samtal, intervjuutsagor och alla andra språkliga uttryck, utan att dra slutsatser som ligger 

nära de mikrosituationer som utgör kontexten för dessa. Detta betyder att själva utsagorna blir 

den kontext som studeras. Intervjuer och samtal uppfattas således som en arena för 

interaktionen på egna villkor (Alvesson och Sköldberg, s. 465). Jonsson (2008) konstaterar att 

den etnometodologin uppmärksammar enbart den kontext där kommunikationen äger rum, 

och förbiser de bakomliggande faktorer som påverkar själva kommunikationen. Detta hade 

jag varit medveten om när jag steg in på fältet, trots att informanternas utsagor utgjorde det 

viktigaste instrumentet som jag arbetade fram mitt resultat och senare min analys från, var jag 

nyfiken på vad det var som inte sagts. Jag försökte ständigt tolka de sociokulturella koderna, 

men även det kroppsliga språk som informanterna utövar i interaktionen med varandra. Att gå 

ut på fältet för att studera hur identiteter konstrueras och försöka gräva fram de 

bakomliggande orsaker som gör att identiteterna konstrueras på ett visst sätt är en stor 

utmaning. Etnografi passar explorativ forskning på gömda aspekter och när något som är 

sparsamt utforskat ska undersökas (Strauss & Corbin i Kostera, 2007, s. 28) För mig var 

svaret på mina frågeställningar gömda aspekter, eftersom man inte tar reda på hur identiteter 

konstrueras om man inte utforskar de gömda aspekter som uttrycks via olika praktiker. På 

fältet var jag på jakt efter de gömda aspekterna, som jag den ena dagen närmade mig, för att 

nästa dag upptäckta nya intressanta aspekter som tidigare varit gömda och som kom att ha 

väsentlig betydelse för studiens resultat.   

Denzin & Lincoln framhäver att maktpositionen påverkar intervjun genom att både den 

intervjuade och forskaren intar olika roller. Dessa perspektiv och klargöranden kring 

intervjusituationen och den intervjuade som person, har varit viktiga för hur den kvalitativa 

forskningen har betraktat empiriskt material utifrån intervjusituationen, intervjuaren och den 

intervjuade. Dessa ses ofta som i stort sett oskiljbara delar av en helhet (Denzin & Lincon, 

2008, s. 123f). Jag anser att min maktposition varierade starkt under studiens gång och 

beroende på kontexten. Trots att jag i stort sett styrde intervjufrågorna och livsberättelserna 

samt bilddiskussionernas strukturer upplevde jag att mina informanter ändå hade en högre 

maktposition än jag i olika sammanhang. Det var de som bestämde intervjutider och datum, 

de valde att svara på frågorna eller helt avstå från att svara, det var de som valde att antingen 

släppa mig in i gemenskapen eller att totalt ignorera min närvaro. Det var också de som valde 
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att svara eller inte svara på mina oändliga telefonsamtal, de kunde istället välja att skicka mig 

ett meddelande där de förklarade att de var upptagna. Jag ansträngde mig hårt för att hindra 

dem från att tappa intresset och avbryta sin medverkan efter att vi tillsammans hade kommit 

långt i studien. En ytterligare svårighet som uppstod var att när jag höll på att kategorisera 

intervjusvaren upptäckte jag att dessa svar innehöll mer osammanhållna redogörelser, ämnen 

blev splittrade och olika teman återkom i olika parallella resonemang och växlingen mellan 

dessa teman blev otydlig. Informanterna framställde sig själva på olika sätt både implicit och 

explicit särskilt när de talade om vilka de var som enskilda individer respektive vilka de var i 

förhållande till olika individuella eller kollektiva sammanhang.  

 

Ett ytterligare dilemma som forskaren alltid står inför var vad Denzin & Lincoln insett: att en 

forskare kan aldrig vara helt säker på att svaren hon har fått är helt ärliga och inte friserade för 

att vara forskaren till lags (Denzin & Lincoln, 2008, s. 50). May (2007) skriver i sin artikel 

metodologiska val i studier av biografiskt material att narrativa studier ofta kritiseras och att 

forskaren som studerar livshistoria ofta får kritik för att han litar på människors subjektiva 

berättelser om sina liv. Forskaren bör alltid ha i beaktande att risken för feltolkning och 

språkliga missförstånd alltid finns närvarande när forskaren iakttar människor (May, 2006). 

Detta försökte jag undvika genom att gång på gång ställa följdfrågor, repetera informanternas 

svar eller återkoppla till deras svar från en tidigare diskussion för att försäkra mig att jag hade 

gjort en korrekt tolkning av deras svar och att de hade förstått min fråga rätt. En ytterligare 

kritik som riktas mot etnografiska studier är det Jonsson (2008) beskriver som att man som 

forskare efter en tids vistelse på en viss plats blir en del av platsen, vilket gör att forskaren kan 

höra ett samtal som inte är avsett att skrivas ner eller analyseras. Trots att jag hade ständigt 

mitt anteckningsblock till hands försökte jag fokusera enbart på det som jag söker svar på och 

ignorera allt som inte var relevant till min studie. 

 

Även om jag kombinerade fältstudier med livsberättelser och bilddiskussionsinslag i mitt 

försök att upptäcka hur mönster formas och hur identiteter konstrueras genom informanternas 

berättelser, och hur de förhandlar om sina identiteter i dagliga praktiker slogs jag av hur deras 

utsagor varierar vad gäller var de lägger fokus i berättelserna. Wigg konstaterar samma 

mönster då hon menar att när människor följs över tid är det också möjligt att studera hur en 

och samma historia berättas olika i olika sammanhang, för pedagoger, medstuderande och 

forskare. Likaså riktas uppmärksamheten mot hur den förändras med intresset att försöka 
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förstå vad som gör det möjligt (jfr Wigg, 2008). Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln i 

tolkningsprocessen som rör sig mellan delen – helheten och förförståelse – förståelse, fick jag 

successivt ökad förståelse och kunde bilda egna uppfattningar och tolkningar av 

fokusvariationer i informanternas utsagor med hjälp av det empiriska material som jag 

samlade under studiens gång. Enligt Alvesson & Sköldberg krävs det att man kan beakta olika 

sociala förhållanden för att förstå varför man upplever och tolkar verkligheten på ett visst sätt 

(Alvesson och Sköldberg, 2008) . Den insikten växte fram under studiens gång, märkte jag. 

 

Gränsdragning mellan närhet och distans 

Assarsson & Sipos Zackrisson konstaterar att befinna sig på fältet innebär att ständigt 

förhandla med aktörer. Man kliver inte in hur som helst i människors liv, inte heller som 

forskare. På fältet försöker man upprätthålla goda relationer till aktörerna för att kunna 

genomföra studien (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Hur vi gör för att knyta kontakt 

med människor varierar mycket, beroende på de olika enskilda individuella egenskaper man 

har. Att komma in på fältet och hitta min plats gick såväl snabbt som bra. Tillit och sympati 

mellan mig och mina informanter växte spontant fram, vilket jag upplevde var positivt. Att 

etablera kontakt med mina informanter har skänkt mig stor glädje, men samtidigt har det inte 

varit smärtfritt och oproblematiskt. Det faktum att mina informanter befinner sig i en 

komplicerad fas i livet med allt vad flykten innebär har bidragit till att jag upplevde ett 

dilemma i att vara å ena sidan en saklig forskare och å andra sidan ville jag ibland ställa upp 

och hjälpa till som privatperson. Jag hade även svårigheter med gränsdragningen mellan att 

den ena stunden vara en medlem i gruppen och att nästa stund vara en forskare. Mina 

informanter behandlade mig på olika sätt beroende på var vi träffades. I skolan och i 

klassrummet var de relativt reserverade, medan hemma hos sig och utanför skolan behandlade 

de mig som en vän med allt vad det innebar. Då berättade de mer detaljer om sina bekymmer 

och privata problem som oroade dem. Assarsson & Sipos Zackrisson anser att utmaningen 

består i att kunna hantera balansgången mellan närhet och distans. Närhet i betydelsen att bli 

accepterad och släppas in i sociala sammanhang. Men forskaren ska också kunna upprätthålla 

en distans, där hon bör stå vid sidan av ett fullvärdigt medlemskap i den undersökta gruppen. 

Jag bearbetade gränsdragningar mellan distans och närhet genom att anpassa mig efter 

situationen och försökte förstå att kontexten utgör en av de viktigaste faktorer som har en stor 

inverkan på människoras handlande. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten i ljuset av de tematiska kategorier som jag 

utgick från i min insamling av empirin, dessa är; bakgrund, kön, etnicitet, nätverk, framtid, 

positionering. Självfallet stödjer jag mig på det hermeneutiska perspektivet där mina egna 

tolkningar av kontexten spelar en stor roll i hur resultatet tar sin form. Jag kommer att 

redovisa informanternas utsagor i en översatt version, däremot kommer jag att redovisa hur 

informanterna kommunicerar med varandra på det språk som de praktiserar, detta kommer jag 

förstås att sedan översätta för att underlätta för läsarens textförståelse. Avslutningsvis kommer 

jag att avsluta kapitlen med sammanfattning av resultatet. 

 

Presentation av informanterna 

Namn Kön Ålder Språk Land Vistelse i Sverige 

Sarah Flicka 19 år Arabiska Irak 11 månader 

Nihad Pojke 15 år Arabiska Irak 10 månader 

Josef Pojke 16 år Turkiska Turkiet 7 månader 

Dana Flicka 14,5 år Arabiska Syrien 7 månader 

Jacob Pojke 14,5 år Dari Afghanistan 4 månader 

Zainab Flicka 16 år Arabiska Syrien 10 månader 

 

 

Den förlorade barndomen  

Att bli tvungen att lämna sitt land och börja ett nytt liv i ett annat land är förvisso något som 

informanterna reflekterar över och talar om i olika sammanhang. Deras beskrivningar om 

orsakerna till flykten, hur den gick till och hur de har det nu varierar mycket. Sarah berättar 

med klart minne om dagen när kriget startade i Irak, det blev en vändpunkt i hennes liv: 

Jo, vad ska man säga!! Jag gick i sjuan när kriget började, det kändes som om jag helt 

plötsligt tvingades bli vuxen. Jag såg min väninna dö framför mina ögon i skolan när USA 
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bombade Baghdad, jag såg min bror torteras av ett främmande gäng. Min pappa dog och jag 

såg förtvivlan i min mammas ögon och jag kunde inte låta bli att vara rädd. Nåja, jag kom hit 

med mina två bröder och mamma, smugglaren ändrade i mitt pass, där stod det att jag var 17 

år gammal, men Migrationsverket avslöjade det när jag och min familj gav olika information. 

Jag fick avslag på min asylansökan /…/ Jag vet inte vad som väntar mig faktiskt, jag är rädd, 

jag är fortfarande rädd för mörkret. 

För Josef var orsaken till att lämna sitt land annorlunda: 

Nej nej, jag hade ett helvete där i Turkiet. Inte för fattigdom eller krig utan för att min pappa 

misshandlade min mamma dagligen och ingen vågade ingripa. Jag tänkte ibland att jag 

kanske skulle döda honom någon gång /…/ Tack och lov att min moster bor här och kunde 

hjälpa oss att komma hit. Flykten var oproblematisk även om jag saknar mina vänner, min 

gamla skola, jag gick i högstadiet då, jag saknar allt jag lämnat bakom mig. Jag har tillfälligt 

uppehållstillstånd här men jag hoppas att det bli permanent uppehållstillstånd. Jag trivs bra 

här, känner mig som en ny människa! 

En liknande berättelse har jag funnit i Zainabs utsagor: 

Det finns inga gränser för hur mycket jag hatar min pappa, han är en riktig tyrann, alla var 

rädda för honom. Vårt liv bestod av skolan och hemmet, i skolan gick jag i högstadiet och 

hade väldigt bra betyg. Hemma var det som i ett fängelse. Min mamma accepterade hans 

dagliga misshandel för vår skull, min och mina syskons, säger hon emot slänger han ut henne 

på gatan /…/ I hela hennes kropp finns det spår av hans tortyr. Det var som en mirakel att 

min mamma med hjälp av min moster kunde flytta hit och begära skilsmässa. Vi kom hit efter 

henne. Visst längtar jag efter mina vänner, men samtidigt känner jag mig mognare nu. Nu har 

ett nytt liv börjat. 

Så var det inte för Nihad när han berättade om sitt livs resa:  

Jag gick i femman när kriget i Irak började. Alla skolor stängdes direkt och mina vänner 

försvann åt olika håll. Sedan försvann min pappa spårlöst. Katastroferna tog inte slut, det 

kom några maskerade killar hem till oss och /…/ du vet (tystnad). De gjorde alla hemska 

saker du kan tänka dig, till och med (tystnad) jo, jag blev våldtagen /…/ vi kunde inte stanna, 

min klan kunde inte stämma dem, ingen visste vilka de var, jag skämdes och ville inte träffa 

någon. Vi kom hit för ett bättre liv, men vi fick avslag, jag vet inte varför, vi har en advokat 
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men det hjälper inte. Jag har det bra här även om vi bor trångt, tänk dig sju personer i en 

tvåa /…/ Jag vill stanna kvar och inte skickas tillbaka till skam och helvete. Nej, hellre dö! 

Jacob berättar ivrigt om sina upplevelser på flykt: 

Jag var redan flykting innan jag kom hit. Jag flyttade med min familj till Pakistan och bodde 

där i många år, men jag gick i alla fall i skolan där och lärde mig bland annat engelska /…/ 

Min pappa kom hit och vi var kvar. Pakistanierna gillar inte flyktingar från Afghanistan, de 

såg ner på oss. Under tiden blev mamma sjuk och dog, vi hade ingen kvar där. Min pappa 

kunde inte skicka efter oss, jag var tvungen att bli vuxen liksom och ta hand om mina två 

småsyskon. Tur att vi till slut kunde komma hit när min pappa fick uppehållstillstånd. Jag är 

överlycklig nu, men visst, det fattas hundra saker, vi har inte ens en lägenhet, vi bor hos 

bekanta. 

Dana berättar att hon inte har hunnit tänka så mycket på flykten för att hon inte haft tid, det är 

alltid nya saker som dyker upp: 

Vi är här av politiska skäl, min pappa blev förföljd av den Syriska regimen som styr Syrien. 

Hela min familj flydde samtidigt med hjälp av någon (tyst)… Jag gick i sexan där och hade 

bra betyg men jag visste redan då att vi kommer att flytta någonstans, och det blev så /…/Jag 

kan inte påstå att jag har det bättre nu. Mitt land är mycket finare, jag hade många vänner 

och trivdes mycket bättre där /…/ Det är stelt här, det finns nästan inget liv bara att gå till 

skolan eller kyrkan. Vi hade en stor villa i mitt hemland och nu bor vi i en lägenhet som inte 

ens är vår. 

Alla mina informanter gav uttryck för svåra upplevelser. Krig, förlust, misshandel, övergrepp, 

förföljelse, fattigdom är några exempel på vad de kunna varit tvungna att uppleva. Trots att de 

var eniga om att med deras flykt till Sverige kunde de undgå de jobbiga problemen som de 

upplevde tidigare, gav de uttryck för indirekt missnöje, saknad och förlust. Vissa hade en 

positiv inställning till framtiden medan andra uttryckte att de står inför en okänd framtid.  

 

 

 



45 

 

Att iscensätta och upprätthålla könsidentitet 

I en segregerad förberedelseklass med femton nyanlända flyktingungdomar i åldrarna 14-17  

år försöker mina informanter förhandla om sina könsidentiteter i interaktionen dem emellan 

och med sina lärare.  

Klockan är redan 9.30 men några elever har ännu inte kommit. Läraren delar ut en kopierad 

tidningsartikel till eleverna. Artikelns rubrik är ”Borg i bråk med bankerna”. 

Läraren: Vet ni vem Anders Borg är? 

Några röster: Neeeej! 

Läraren: Han är finansminister! 

Josef: Vad betyder finans? 

Läraren: Jo, det handlar om hur man använder pengarna. 

Nihad: Jasså, om han är minister varför har han, vad heter det där när man gör med håret så? 

Läraren: Hästsvans? (skratt). 

Nihad: Ja, hehe. 

Läraren: Han kanske gillar det! 

Josef: Asså, nej, mycket bättre om Sean Banan är minister, eller hur? (vänder sig om mot sina 

kompisar och skrattar). 

Klasskamraterna: Jaaa, hahahaha. 

Läraren: Sean Banan? Han är ju ingen politiker, han är komiker och artist från Göteborg. 

Jacob: Sean Banan, hon har inte det där? Häst vad? (och visar med händerna), hästvas? 

Flickorna fnissar. 

Josef: Nej Walla, Sean Banan bra kille. 

Läraren: Alla är bra på olika sätt, nu är det tystläsning som gäller! 

Efter en kort stund 

Jacob: Hmmm, Är hon från Sverige? Sean Banan? 

Läraren: Jag vet inte, han är uppvuxen i Göteborg i alla fall. 

Jacob: Men du säger han från Göteborg, han inte från Sverige! 

Läraren: Jag menar att han förstås bor i Göteborg och är uppvuxen där. 

                                                                                       (6/03/03. Kl. 9.45. Svenskalektion) 

 

Könsförhandlingen fortsätter. Josef säger att han måste vara fin för att ragga upp flickorna. 

 

 ”I mitt hemland går flickor i en skola, och pojkar går i en annan skola /…/ vet du, jag står 

framför spegeln i minst en timma innan jag kommer hit /…/ I mitt hemland går jag till skolan 

utan att tvätta mitt ansikte, hehe /…/ Men det är svårt med tjejer i Sverige, i hemlandet är det 

killarna som väljer tjejer och här är det tjejerna som väljer killar, suck!”  

 

Jacob säger att han inte vill tänka som andra män, att han som man bestämmer hemma och att 

kvinnorna måste göra allt hemarbete. 

 

”Min tjej frågar mig, är du sträng, hehe, nej säger jag, inte alls /…/ Jag vet varför hon frågar 

mig så här. Alla säger att Afghanerna är stränga, jag tycker inte så, jag är inte så i alla fall! 
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Jag vill inte till exempel att min pappa väljer en tjej till mig, jag vill välja själv, det är mitt 

liv.” 

 

Dana säger att bara för att hon har bytt land innebär det inte att hon byter sig själv.  
 

”Jag tänker inte gå ut utan att få lov av min pappa eller välja en man som min familj inte 

godkänner. Däremot vill jag ta det som är bra från Sverige/.../ Jo, bra saker som att utbilda 

mig och få ett bra arbete. Jag vill självklart gå ut och festa men inte komma hem klockan 12, 

det är inte bra, vad ska mina föräldrar säga om mig?” 

 

Zainab menar att hennes drömman måste visa känslor, se bra ut och behandla henne väl. 
 

”Jag vill inte ha någon som min pappa, jag vet att araberna är hårda mot sina kvinnor, jag 

vill helst ha en svensk, de är väldigt söta (skratt)/…/ Men en svensk kanske inte vill ha mig 

/…/ Jo du vet, de tycker att vi är invandrare och så vet jag inte heller vad min mamma skulle 

säga om det”. 

 

Sarah tycker att det som är bra i Sverige är att kvinnorna har stor frihet och att man inte gör 

skillnad mellan kvinnor och män. 

  

”Därför vill jag stanna här, förstår du? Jag vill vara fri och göra vad jag vill utan att någon 

lägger sig i /…/ Jag har alltid varit under kontroll i mitt hemland, jag gillar inte det, jag vill 

vara fri som svenska kvinnor och bestämma över mitt liv /…/ Jag vill verkligen stanna här!” 

 

Nihad säger att när kvinnor får mer frihet missbrukar de den, men lagom frihet är bra. 

 

Jag: Lesh ma tidla barra? Fursa hessa! (Varför går du inte ut? Nu är det rast!) 

Nihad: Ma arid ahschi wea ahad (Jag vill inte prata med någon). 

Jag: Lesh? Shono sar? (Varför det? Vad har hänt?) 

Nihad pekar på ett sår i sin panna: Shofi, ani teareket wea wahid (Jag bråkade med någon) 

Jag: Lesh? (Varför?) 

Nihad: Howa teharash be sadikti (Han flörtade med min tjej). 

Jag: Wi, ittarabtu?  (Har ni hamnat i slagsmål alltså?) 

Nihad: Shonooo? Inti itridin atfarag? (Vaaad? Vill du att jag bara ska stirra på?)  

                                                 

                                                                                             (17/02/ 2012, Fältanteckning) 

 

Pojkarna hälsar på varandra med kraftiga handslag men absolut inte med kramar, de boxar till 

den andra som tecken på extra varm vänskap. Flickorna däremot kramas när de hälsar på 

varandra men tar inte hårda handslag som pojkarna gör. Genom blickar, kommentarer och 



47 

 

kroppsspråk försöker pojkarna visa sina förhållningssätt gentemot flickorna, både i klassen 

och ute på skolgården. Flickorna möter detta med skratt eller skämt. 

 
Jag och Zainab sitter ensamma i ett grupprum bredvid klassrummet för att genomföra intervjun. Helt 

plötsligt kommer Nihad in i rummet: 

 

Nihad: Hella, shono tsewoon? (Hallå, vad gör ni?) 

Zainab: Rohh hella (Gå härifrån) 

Nihad: Shono, matridin ahad yesmah ”your live story”? (Vadå, vill du inte att någon hör din 

livsberättelse?) 

Zainab: Rohhh hella, aywa, ana mabedi inta tismah sho bahki (Gå nu, jag vill inte att du ska höra vad 

jag säger) 

Nihad: Okej okej, bilhedawa, inti marah tidlaii bilgaride, lö habbe tsiri Topstar? Shaifa halik helwa? 

(Lugn, ingen kommer att publicera dig i tidningen, eller vill du bli kändis? Tror du att du är vacker?) 

  

Zainab fnissar och tar tag i hans arm och släpar ut honom ur rummet. Nihad fortsätter med att hela 

tiden knacka på dörren och hans skratt hörs överallt.       

                                                                                 

                                                                                      (12/03/2012. Kl. 9.45. Fältanteckning) 

 

De strategier som informanterna använder sig av när de konstruerar en könsidentitet tycks 

vara bundna till en traditionell mall där bilden av hur en man respektive en kvinna bör ser ut 

är starkt kulturbunden. Pojkarna försökte hela tiden upprätthålla sin maskulina identitet via 

kroppsspråk, sättet att tala med varandra men även med beskrivningar som gav uttryck för hur 

en man bör vara. Tjejerna däremot försökte vidmakthålla sin feminina identitet. Ingen av dem 

visade tendenser till att utmana den könsidentitet som för dem tycks vara självklar. 

 

Identiteter i gungning 

Var och en av informanterna fick som uppdrag att visa mig en bild som illustrerar deras 

intressen, drömmar eller känslor, och motivera varför de valde just denna bild. Som 

tillvägagångssätt valde de att söka bilder genom att ”googla” på deras mobiler, Iphones eller 

datorer (se bilaga 1).  Nedan redovisas deras val och motiveringar. 

Namn Bildval Motivering 

Sarah Polisbil Min högsta dröm är att jobba som polis i framtiden. 

Nihad Bil  

(Audi- Röd) 

Röda bilar av den modellen påminner mig om bilen som vi 

hade hemma i Irak, bilen försvann samma dag med Pappa. 

Josef Turkisk flagga Jag tycker att Turkiska flaggan är vacker, den symboliserar 

mitt hemland. 
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Dana Kyrka Jag känner mig trygg när jag är i kyrkan, jag är väldigt 

religiös och får styrkan och hopp från Kyrkan.  

Jacob Taekwondo Det är min favorit aktivitet som jag inte kan leva utan. 

Zainab Sjö När jag tittar på sjön känns det som om vattnet lyssnar på 

mig och vet om jag är ledsen eller glad. 

 

Det är inte så ofta man ställs inför frågan: Vem är du? Att man kort beskriver vem man är 

innebär att man snabbt väljer de viktigaste kriterierna som beskriver ens ”jag”. Mina 

informanter valde att berätta om sig själva genom att använda sig av olika termer. Nedan 

följer deras korta svar på frågan om vem du är: 

 

Namn                                             Vem är du? 

Sarah                             Jag är en arabisk flicka, snäll och omtänksam 

Nihad                             Jag är irakisk pojke som tycker om bilar 

Josef                             Jag är turkisk pojke som älskar fotboll 

Dana                             Jag är en religiös flicka 

Jacob                            Jag är afghanisk pojke som gillar framförallt Taekwondo 

Zainab                            Jag är en arabisk flicka, envis och gillar livet 

 

På frågan om de tror att de kommer att beskriva sig annorlunda om några år svarar mina 

informanter olika. Observera att svaren har redigerats genom min översättning och 

renskrivning: 

Sarah: ”Jag kommer självklart att svara annorlunda, men inte så mycket tror jag. Jag tror 

inte att jag kommer att säga att jag är en svensk kvinna när jag inte är det /…/ Jo, även om 

jag kommer att bete mig som svenska kvinnor (vilket jag verkligen vill göra) kommer jag i 

alla fall inte att våga kalla mig för svensk, alla vet att jag kommer från Irak och alla ser att 

jag inte är blondin direkt” (skratt). 

Nihad: ”Svårt att säga, men jag har en tendens att bli annorlunda, jag vill inte att folk ska 

tycka att jag omodern och så /…/ men utseendet kan man inte ändra på så mycket förstås med 

tanke på det faktum att jag kommer från Mellanöstern /…/ du vet, folk har förutfattade 

meningar, kanske folk och framförallt tjejer, (skratt) inte tycker att jag är modern.” 
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Josef: ”Jag tror inte att jag kommer att svara annorlunda, nej. Jag är turk och gillar fotboll, 

allt annat kan förändras men inte de två faktorerna.  /…/ Och nej, jag bryr mig inte om vad 

folk tycker om mig egentligen, det är deras problem, huvudsaken för mig är att jag blir nöjd 

med mig själv, och att jag inte sviker min mamma.” 

Dana: ”Absolut inte, som sagt, jag är en religiös flicka och kommer alltid att vara det. Och 

dessutom är jag arab och uppvuxen i Mellanöstern, hur kan man glömma det? Jag tror inte 

att jag kommer att känna mig som svensk även om jag kommer att bo här i resten av mitt liv, 

det är jag säker på ”(skratt). 

Jacob: ”Nej, jag kommer att svara på samma sätt. Jag är ung nu, men om låt säga att jag bor 

här 20 år till kommer folk inte att tycka att jag är svensk /…/ Dessutom tror jag att det är 

lättare om man kommer från Polen (skratt) bara att man lär sig svenska ordentligt och är 

blond blir man mindre invandrare, hehe/…/ Hur ska jag säga det, men förstår du vad jag 

menar?” 

Zainab: ”Kanske det, jag menar jag kanske säger att jag är en fri kvinna som tycker om 

resor, vem vet?(skratt)/…/ Och jag kanske också säga att mitt ursprung är från Mellanöstern 

i ställer för att säga att jag är syrisk, man vet aldrig”. 

Diskussionen om etnicitet dyker spontant upp i olika sammanhang. Informanterna använder 

sig av olika strategier för att beskriva sig själva i relation till svenskhet: 

Nu verkar det som om alla är på plats, alla är ivriga och ser glada ut. Nihad är den sista som kliver in i 

klassrummet och pratar fortfarande i mobilen (en Iphone).  

Läraren: Man får inte prata i mobilen i klassrummet. 

Nihad: Prata med mamma. 

Läraren: Du får prata med henne på rasten. 

Nihad Lägger på mobilen och vänder sig till tjejerna som sitter bakom: Shbehaa haja illyom? (Vad är 

med läraren idag?). 

Dana: Sho baraf, sitt nu, sitt (vad vet jag, sitt nu). 

Nihad: Ehh, Hi Sweedish walla (hånar Dana, Walla betyder Gud). 

Dana: Iii Walla, ana swediea, shoff iiuni zarga (skratt). (ja, jag är svenska, ser du mina ögon är blåa). 

Nihad: Halla Walla, lycka till och klappar på Danas axel. 

                                                                                          

                                                                                      (19/03/03, Kl.9.45, Fältantecknig) 

 

Frågan ”vem är du?” tycks inte kunna ge ett enkelt svar, snarare upplevs den som en otydlig 

fråga. Informanterna beskrev sig själva som en blandning av många olika identiteter såsom 

etniska, sociala, existentiella och könsidentiteter men kopplade även svaret till den kollektiva 

och den individuella identiteten. Detsamma gäller identiteter som informanterna sätter i 
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förgrunden i deras spontana val av bilder, vilka är sammanfattningsvis etniska identitet (Josefs 

val av flagga), existentiell identitet (Danas val av Kyrka och Zainabs val av sjö), sociala 

identitet (Jacobs val av Taekwondo) och identitet som symboliskt kapital (Sarahs och Nihads 

val av jobb och bilar). 

 

Den sociala människan  

Hur ser det sociala livet ut för de sex flyktingungdomarna? Vilka aktiviteter och vilka nätverk 

ingår de i?  

Sarah: ”Jag bor med min mamma och två bröder, umgås med mina vänner som jag fått här i 

skolan. Vi har mycket gemensamt och talar förstås samma språk, det underlättar mycket. Jag 

har inte någon aktivitet efter skolan, det blir mest häng här i centrum i så fall. Nej, jag har 

inte kontakt med någon kille direkt, hade känslor för någon men han är kristen och det är 

svårt, min familj skulle aldrig acceptera det. Jag använder inte Facebook, jag kanske gör det 

i framtiden när jag får flera vänner.” 

 

Nihad: ”Hmm, jag bor med min mamma och mina syskon. Vi har släktingar också som bor 

här sedan länge, med dem brukar vi umgås ganska mycket. Jag har många vänner, alla går i 

förberedelseklassen. Vi brukar åka till stan på fredagar och gå runt lite, det är fint där i stan 

även om jag mest gillar förorten om jag ska vara ärlig /…/ Man känner sig hemma här, 

många är invandrare som vi (skratt)/…/Jo, facebookvänner har jag också, de talar olika 

språk, jag använder svenska eller engelska på Facebook genom att använda ”google 

översättning”. 

 

Josef: ”Jag bor med min mamma och mina syskon hemma hos min moster. Hon har ett stort 

hus så vi stör inte henne och hennes familj direkt (skratt). Jag spelar fotboll i ett fotbollslag 

här, tränar två gångar i veckan och ibland mer. Jag har inte så många vänner utom två goda 

vänner som jag alltid är med, de går här i förberedelseklassen. Jag använder inte Facebook, 

det är meningslöst tycker jag, för mig räcker det med att ha kontakt med min familj, 

släktingar och klasskamrater”. 

 

Dana: ”Jag bor med min familj, mina föräldrar har många bekanta som vi brukar träffa på 

helgerna i kyrkan. Jag har fått nya vänner som går i förberedelseklassen, ibland träffas vi 

utanför skolan i centrum och pratar. Jag har även facebookvänner som jag mest 
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kommunicerar med, de flesta är gamla vänner från hemlandet, vi brukar prata om musik och 

våra gamla lärare och annat. Jag skriver både på arabiska och på svenska på Facebook, 

kontrollerar med googleöversättning om jag tvekar på ett svensk ord”. 

 

Jacob: ”Jag bor med min familj hos pappas bekanta, de är också en stor familj. Jag tränar 

Taekwondo i stan ett par gångar i veckan. Jag har träffat en tjej som är född här, hon lär mig 

mycket svenska, min svenska utvecklades väldigt mycket sedan jag träffade henne/…/ Jag trivs 

här i klassen, sedan jag började här vill alla ta hand om mig och hjälpa mig, alla är som en 

familj här, det är bra. Facebookvänner har jag också, jag har gamla facebookvänner i 

Pakistan och i Afghanistan, alla tränar Teakwondo och vissa är i eliten nu”.  

 

Zainab: ”Jag bor med min mamma och mina syskon nära våra släktingar, med dem brukar vi 

umgås dagligen faktiskt. Jag har fått nya vänner sedan jag borjade här i skolan, det känns 

väldigt bra, alla är rädda om varandra. Jag har inte så mycket frihet så att säga, och det är 

trist, mina släktinger lägger sig i för mycket tycker jag, och mamma säger inte emot heller. 

Jag Använder Facebook för att behålla kontakten med mina gamla kompisar i hemlandet, 

men även med mina nya klasskamrater. Självklart skriver jag på arabiska med mina gamla 

vänner och på svenska med de nya. Jag använder lexikon eller googleöversättning för att 

göra mig förstådd på svenska.” 

 

Mina informanter är eniga om att de trivs bra i förorten. I den lokala kontexten har de hittat 

vänner och ett socialt liv. Trots att konflikter kan uppstå ibland är de ändå nöjda med sin 

tillvaro där. Josef berättar att han inte förstår poängen med att åka till stan ibland. Han menar 

att i förorten kan man ägna sig åt olika aktiviteter, träffa vänner, gå på bio eller till 

köpcentrumet. Dana tycker att det är långt att åka till stan och att förorten är lika fin. Zainab 

tycker att det är hemmatrevligt i förorten, alla är vänliga men hon skulle helst vilja åka till 

stan med sina kompisar för att byta miljö. Samma åsikt hittar jag hos Sarah när hon förklarar 

att även om förorten är trevlig vill hon helst vara i stan och träffa nya människor som hon 

annars inte träffar här i förorten. 

Det sociala nätverket tycks, i stort sätt, vara begränsat till familj, släktingar och nya vänner 

som informanterna har fått sedan de började i förberedelseklassen. I den lokala kontexten 

utgör förorten en central arena där informanterna rör sig tryggt men inte helt fritt (som i 

Sarahs och Zainabs fall). Informanterna motiverade trygghetskänslan i förorten genom att 
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nämna deras etniska bakgrund, gemenskap och vänlighet som de blev bemötta av i förorten. 

Detta kan även tolkas som om informanterna just i förorten undviker annorlundaskapskänsla 

som påminner dem om flyktingsituationen med allt vad detta innebär. Globalt använder 

informanterna (förutom Sarah och Josef) Facebook som ett verktyg för att behålla kontakten 

med sina gamla vänner.  

 

Maktordning och maktlöshet 

Det pågår ett systematiskt förhandlande om maktpositioner i informanternas tillvaro, beroende 

på kontexten. Nihad berättar om hur han hamnade i slagsmål på skolgården för att någon 

retade honom och sagt ”Hallå FB”. FB är en förkortning på ordet förberedelseklassen och 

används vanligtvis av övriga skolelever. Nihad menar att detta är förnedrande ”Det tar bara 

ett eller två år så hamnar jag i hans klass, han är inte bättre än mig, han bara råkar vara 

född här”. Händelsen togs upp med rektorn och Nihads mamma blev kallad till ett möte med 

skolledningen. Jacob berättar om rädslor och oron som han känner när han ser en polisbil. 

”Jag kan inte komma över det än, jag vet att de är snälla och att det går att prata med dem, 

men min pappa berättade hur han blev tvungen att gömma sig för polisen när han kom hit, 

han hade inga papper eller personbevis”. Jacob säger: ”Även om jag inte har gjort något fel 

måste jag ändå vara försiktig med polisen, man är invandrare här, de kanske tror att vi är 

brottslingar eller så, vad vet jag?!”.  

Dana berättar att hon fortfarande inte kan förstå hur man kan skämta och prata med läraren 

som med en vän. Man måste ändå visa respekt, menar Dana, respekt för vuxna människor 

innebär att sättet att tala med vuxna bör vara artigt och respektfullt. Josef säger att han spelar 

basket med sin lärare på skolgården på rasterna och när han kommer in i klassrummet igen 

blir det svårt att förstå var gränserna går. ”Att ena stunden är man lärare och den andra 

stunden är man en vanlig person”, säger han. Sarah anser att detta är positivt, man behöver 

inte vara sträng för att ha respekt med sig. Snarare kan man visa mer respekt för dem som är 

snälla och vänliga. Men Sarah hävdar att det är svårt att etablera kontakt med andra elever 

från andra vanliga klasser. ”Du vet, de är kaxiga och tror att de kan allt bara för att de kan 

prata svenska, sedan har jag också märkt hur de kommenterar vår klädstil till exempel eller 

”att jag har en Iphone” /…/de blir liksom avundsjuka när vi klär oss fint eller köper dyra 

mobiler, som om vi inte borde göra det.” Zainab betonar vikten av att man måste hävda sig 

oavsett om man är född i Sverige eller är flykting ”För mig är det bara en tidsfråga, svenskan 
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kan man tillägna med tiden, det är ingen talang att kunna prata svenska när man är född 

här.” Nihad kommer in på diskussionen om svenskhet och hur man bete sig för att låta som 

en svensk: 

”Att vara tystlåten och lugn som svenskar kan jag aldrig vara. Men egentligen önskar jag av 

hela mitt hjärta att bli slagen av någon rasist. Jag skulle inte slå tillbaka utan att säga slå 

mer, och mer! Vet du varför? Jo, för att få uppehållstillstånd, Migrationsverket kanske tycker 

synd om mig då”. 

Sarah säger att det som hon tycker är konstigt med personalen på Migrationsverket är att de är 

trevliga på möten, man får ett bra intryck där, men sedan får man ett överraskande beslut: 

 

”Jag vet att det var fel med min ålder, men vart ska jag ta vägen om de skickar mig tillbaka 

och min familj stannar kvar här? Hur kan tre år äldre påverka ens liv så här mycket enligt 

myndigheterna?  Jag får onda tankar ibland, som om jag går i en ond cirkel. Det är bara att 

avvakta och se.” 

Informanterna försöker tona ned skillnader mellan dem och övriga elever i skolan, men även 

mellan varandra genom att klä sig fint och att skaffa sig dyra mobiler och dyra skor. Detta i 

kontrast till deras påståenden att de egentligen inte har tillräcklig med pengar eller materiella 

tillgångar i Sverige. 

 

Det är svenskalektion nu. Läraren håller på att dela ut materialet, kopior av en tidningsartikel. 

Nihad ställer sig upp och frågar om han får hjälpa till, han går runt i klassrummet med en rutig 

skjorta, trådlösa hörlurar och svarta skor av märket ”All Star”. Nihad går fram till Josef 

medan han delar ut materialet: 

Nihad: Titta mina skor. 

Josef: Woow, All Star 

Nihad: Jovisst. 

Josef: Vad kostar dom? 

Nihad: 850 kr. 

Josef: Oj, så mycket? 

Lärare: Ni pratar med varandra under lektionen, tre kronor!! 

Josef: Det är han pratar med mig. 

Nihad: Tre koronor?  

Lärare: Nu är det fem kronor för att du inte ska prata med dina klasskamrater under lektionen. 

Nihad: Ohh, vänder sig mot sin arabiska klasskamrat (hai fakra ihna idna floss) (Läraren tror 

att vi har pengar.) 

Nihad: No pengar, no, mafi floss och visar sina tomma fickor. 

Josef: Visst All Star, hehe. 

                                                                            (26/03/2012, Kl. 9.30, Fältanteckning) 
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Liknande motsägelsefulla tendenser har jag lagt märke till under mina observationer. Att kalla 

varandra för barn med avsikt att retas är ett exempel på hur de använder ord för att positionera 

sig och utifrån detta se de var de står i hierarkin. 

Läraren går runt medan eleverna sitter och tittar på de tidningsartiklar som han delat ut:  

Läraren: Vet ni vad artikeln handlar om? 

Eleverna: Neeej. 

Läraren: Om Barns rätt i samhället, BRIS är förkortning för det. 

Zainab: Vad betyder rätt? 

Läraren: Det betyder att barn får lov att ha rättigheter. Barn i Sverige kan ringa till BRIS om 

de har dumma föräldrar. 

Jacob: Vaaad? Varför? 

Läraren: För att barnen ska få hjälp. Man räknas som barn fram till 18 år. 

Eleverna började skratta. 

Dana: 18 år och barn? I Syrien gifter man. Hahah. 

Josef vänder sig till Dana: Tyst med dig, du är jobbigt barn, hahaha. 

Dana: Du då? Du är bebis. 

Läraren: Ni är stora barn! (skrattar) 

                                                               (23/02/2012. Kl. 9.00. fältanteckning) 

 

Hemma hos mina informanter fick jag delvis ett annorlunda intryck av dem. Sarah ville först 

inte att jag skulle besöka henne hemma hos sig. ”Den är nästan en tom lägenhet, vi har 

nästan ingenting hemma, bara madrasser utspridda på olika håll, jag skäms.” Men efter att 

jag pratat med hennes mamma i telefon ändrade hon sig och tyckte att det var okej att utföra 

intervjun hemma hos henne. Nihad var inte den livliga pojke som jag lärt känna i skolan utan 

var lugn och vänlig när han satt bredvid sin mamma och pratade med mig, på ett mognare sätt.  

Dana var nästan samma lugna och samlade person, en som alltid vill visa att hon är klok och 

vis. Hemma hos henne kändes doften från en arabisk maträtt och hördes arabiska talas utan 

kodväxling. När jag intervjuade Zainab hemma hos henne träffade jag även hennes mamma 

en kort stund. Mamman förklarade att hon måste iväg och handla mat samtidigt som hon bad 

Zainab att ta hand om sina småsyskon tills hon kom tillbaka. Josef var stolt över att visa villan 

som han bor i. När jag träffade honom fanns inga vuxna hemma, bara några ungdomar som 

Josef presenterade som vänner och släktingar. Jacob träffade mig i förortens centrum och vi 

hade vår intervju på ett kafé där. Han förklarade att det var trångt hemma och att lägenheten 

inte är deras egen, därför ville han inte bjuda in någon dit. 

Trots gemenskapen i förberedelseklassen underordnas informanterna ute på skolgården 

genom ord, blickar och kommenterar. Detta skapar ett positioneringsdilemma i mötet med 

andra både i skolan och ute i samhället. I vissa sammanhang accepterar informanterna 
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underordning medan de i andra försöker upprätthålla sina maktpositioner genom slagsmål, 

men även genom att skaffa sig materiellt symboliska kapital i form av tekniska prylar, 

märkeskläder och skor.  

 

Självförverkligande, ”så enkelt är det inte!”  

Mina informanter försöker använda det svenska språket med både lärare och klasskamrater. 

Det första man lägger märke till när man kliver in i klassrummet är att de elever som talar 

samma språk eller kommer från samma land sitter bredvid varandra. Där talade de sitt 

modersmål med varandra och de hjälper varandra med översättningar. De har tillgång till både 

lexikon och datorer under lektionstid. Att kunna satsa och investera i skolan uttrycks på olika 

sätt av mina informanter. Nihad säger vid ett tillfälle att det svenska språket är lätt men han 

vågar ändå inte använda det, förutom i klassrummet där alla ligger på nästan samma nivå. Han 

tror att det kan uppstå missförstånd om han använder fel ord eller har fel uttal: 

”Svenska språket för mig är två skilda saker, ord och uttal, orden kan man lära sig lätt, men 

det där hemska uttalet är svårt, som om man måste vrida tungan för att göra sig förståelig, 

hehe /…/ att investera vet jag inte än, jag fick avslag på min asylansökan och min framtid ser 

dyster ut. Men jag har bestämt mig för en sak, att stanna i Sverige, jo, även om jag får avslag 

gång på gång, jag går inte någonstans, men jag kanske inte får gå till skolan längre då, vi få 

se vad som händer.” 

För Sarah var det känslosamt att tala om språkinlärning och investering i skolan: 

”Jag lär mig fort, det är inte det problemet, men jag är orolig för att inte få stanna i Sverige. 

Jag kan inte påstå att jag vill investera i språket nu, jag vet inte om jag kommer att behålla 

min plats i skolan överhuvudtaget efter avslaget på min asylansökan /…/ Kan du tänka dig ett 

liv där man inte får drömma? Kan du tänka dig ett liv utan hopp, glädje eller ett ljus från en 

bättre framtid? Så är mitt liv just nu.” 

Dana tycker att det svenska språket är väldigt svårt. Hon menar att hon rabblar ord varje dag 

men har glömt bort dem dagen efter: 

”Ja såklart vill jag lära mig svenska, men det tycks vara svårt. Jag kämpar med språket just 

nu, jag vill förstå allt som sägs /…/ Ibland känner jag mig dum om jag inte förstår någonting 

eller när jag vill säga någonting men det bli stopp i halsen liksom.” 
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Josef uttrycker att svenska språket är lätt att lära sig om man praktiserar det ofta, men frågan 

är hur? 

”Jo, alla här talar ju sitt modersmål, bara i klassrummet använder vi svenska och så med 

klasskamrater som kommer från andra länder. När jag talar svenska med en kompis som kan 

mitt modersmål känns det lite fel, som om jag sviker min kompis /…/ Vill man tala bra 

svenska måste man ha mycket kontakt med svenskar, men frågan är hur? Det finns några 

svenskar som jag tränar fotboll med, men vi pratar inte så mycket. Jag var inte alls blyg i 

hemlandet, men det är språket som fattas. Jag drar till invandrare i stället, vi är högljudda 

och livliga och jag känner mig trygg i deras sällskap”. 

Jacob säger att han gillar språk och har lätt för att lära sig språket. Det faktum att han kan 

engelska så bra har bidragit till att han har lärt sig svenska relativt snabbt: 

 ”Min lärare säger att jag är väldigt duktig, jag kan redan läsa flytande svenska och jag 

klarar av att prata och kommunicera med andra. När jag hör folk prata svenska försöker jag 

lyssna på hur de ljudar orden, vi gör inte på samma sätt i mitt språk till exempel. Jag brukar 

läsa hemma och göra alla mina läxor, kan liksom inte sova gott om jag inte hunnit göra mina 

läxor /…/ Jag tycker att det är bra att man har en lärare som uppmuntrar en. Jag tror på mig 

själv och vet att jag kommer att bli bättre på svenska med tiden.” 

Zainab uttrycker snarare motsatsen. Det svenska språket är svårt och hon vågar fortfarande 

inte tala svenska, hon gör det bara när hon blir tvungen till det: 

”Jag är duktig på matte men inte på svenska. Jag gör mina läxor, min mamma kontrollerar så 

jag inte missköter mina läxor, hehe /…/ Jag har svårt med uttalet och sen så finns det många 

ord som är väldigt lik varandra men betyder olika saker, det är knepigt att hitta sätt att skilja 

mellan dem. Jag hoppas att det med tiden blir lättare att tala svenska.”. 

På frågan om varför de vill lära sig svenska och vad de vill arbeta med i framtiden svarar de 

olika: 

 Sarah: Jag vill arbeta som polis, kunna hjälpa människor och vara en tuff kvinna, inte som 

vanliga mjuka tjejer direkt. Det är fint att köra polisbil och vara på jakt efter kriminella och 

brottslingar.  
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Nihad: ”Jag vill bli dataingenjör, jag gillar teknik och tror dessutom att man får bra betalt. 

Jag hoppas att jag kan förverkliga min dröm och få ett bra jobb här /…/ Jag vill köpa min 

drömbil, ett hus, kläder och allt som jag inte har.” 

 

Josef: ”Jag vill arbeta som ekonom, och förhoppningsvis spela fotboll i ett elitlag. Det finns 

inga gränser för mina drömmar och jag rabblar dem nu, haha/…/ Jo, att köpa ett hus och 

skaffa familj.  

 

Jacob:” Min mamma hade alltid velat att jag skulle bli läkare och det var hennes sista önskan 

innan hon dog. Jag kommer att kämpa hårt för att förverkliga mammas dröm. Jag vill också 

spela Taekwondo i ett elitlag, bli känd så att alla pekar på mig /…/ Jag tror att jag kommer 

att lyckas, jag fick bra möjligheter när jag kom hit, det är bara att utnyttja dem.” 

 

Dana:” Jag har alltid velat jobba som lärare. Men nu är jag skeptisk faktiskt, eleverna här 

respekterar inte lärarna och lärarna får inte bra betalt heller, fick jag höra /…/ Jag kanske 

satsar på att jobba som psykolog i stället, barnpsykolog nämligen, jag älskar barn.” 

 

Zainab: ” Jag vill jobba som läkare, jag vill hjälpa människor och samtidigt få en bra status 

bland mina vänner och släktingar. Jag hoppas att det inte blir svårt att komma in på 

läkarlinjen, för mig är det bara svenskan som fattas, annats är jag duktig i alla andra ämnen 

och klarar mig utmärkt. Jag vill satsa, men samtidigt vet jag att så enkelt är det inte”. 

 

Mina informanter var eniga om att språket är nyckeln till framtiden, utan att investera i det 

svenska språket kan de inte förverkliga sina drömmar. Sarah och Nihad hade samma 

inställning, att investeringen i skolan hänger intimt samman med deras vistelse i Sverige och 

om de får möjlighet att stanna här. Jacob som bor med sin familj hos bekanta berättar att han 

inte vill leva samma liv som sin pappa, och att han känner sig skyldig att hjälpa sin pappa och 

sina syskon i framtiden. Josef tänker på liknande sätt och säger att det första han tänker på är 

att han ska hjälpa sin mamma och sina syskon. Han vill inte bo kvar hos sina släktingar någon 

längre tid, även om de inte klagar.  I stället vill han ha en egen bostad tillsammans med sin 

familj. Dana och Zainab vill investera i det svenska språket för att förverkliga sina drömmar 

om en akademisk utbildning. Men en sak är de överens om: Enkelt blir det inte. 
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Sammanfattning av resultatet 

I detta kapitel har jag redovisat de resultat som jag kommit fram till med hjälp av fältstudien. 

De sex tematiska kategorierna bakgrund, kön, etnicitet, nätverk, framtid och positionering 

ligger till grund för min redogörelse i detta kapitel. Anledningen till att mina informanter 

lämnade sina länder och tvingades på flykt varierade väldigt mycket. Krig, politiska skäl, 

fattigdom, övergrepp, och misshandel är de viktigaste faktorerna som tvingade dem att bryta 

upp och starta ett nytt liv i Sverige med sina familjer. Informanterna beskriver de olika 

förhållningssätt som de haft till de nya situationer som de ställdes inför. Vissa säger att de inte 

har hunnit resonera om detta än, andra menar att det är bättre nu, och några säger att de hade 

det bättre innan. Informanterna förhandlar ständigt om sina könsidentiteter. Maskulinitet och 

femininitet iscensätts och förhandlas genom ord, blickar, agerande, skämt, kommenterar och 

inte minst beröring genom vilka deras positionering tar sin utgångspunkt. De positionerar sig 

olika i den lokala kontext som de just då befinner sig i, det vill säga i förorten, i skolan eller 

hemmet, men även ute i samhället. Trygghetskänslan som förorten erbjuder beror i högsta 

grad på hur förortsstrukturen fungerar. Att umgås med andra som har invandrarbakgrund 

innebär för mina informanter att de inte behöver hamna i situationer där ett ”vi och dom”- 

tänkande uppstår, därmed undviker de risken att tvingas inta en lägre position i 

rangordningen. I klassrummet, på skolgården, hemma, med lärare, myndigheter, med andra 

elever i skolan och med sina klasskamrater positionerar de sig olika genom att testa gränser 

och konsekvenser. Detta sker i linje med maktutövningen. Makordning och maktutövning 

uttrycks på olika sätt, kommentarer, slagsmål och klädstil är bara några exempel på hur mina 

informanter pendlar mellan maktutövning och maktlöshet.  

 

Det finns en ambivalent inställning hos mina informanter till hur deras etniska identiteter 

konstrueras. Den etniska identiteten uttrycks på olika sätt i relation till den andra. Deras 

berättelser talar om att de å ena sidan är stolta över sin etniska identitet men å andra sidan 

underskattar de den. Detta sker i förhållande till hur och med vilka de positionerar sig. Genom 

att gå en balansgång mellan sina gamla värderingar och de nya och främmande färdas de mot 

att hitta sig själva, här och nu.  Den ena stunden är de på väg mot befrielse och den andra 

stunden står de fast vid det gamla. Nätverken utgör en viktig del i informanternas liv, men de 

tycks också te sig olika. För vissa sträcker nätverket sig bortom familjens krets och inbegriper 

kontakter med nya bekantskaper genom att informanterna deltar i olika aktiviteter, medan 

andra är begränsade till det nätverk som består av familj och släktingar. Mina informanter var 
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eniga om att nyckeln till ett bra liv och en ljus framtid är språket. Däremot såg jag ett mönster 

i interaktionen mellan klasskamrater som talar samma språk, att man hånas om man i samtalet 

växlar till svenska. Hur de tar vara på sina livschanser och de möjligheter som ges ser på 

samma sätt olika ut. Alla vill satsa på en akademisk utbildning trots att de har olika 

möjligheter. För vissa av dem finns förutsättningarna men för andra är möjligheterna mycket 

begränsade.  

 

6 Analys och diskussion  

I detta kapitel kommer jag att granska det resultat som jag kom fram till i ljuset av teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning inom området. I denna studie utgår jag från det 

intersektionella perspektivet som innebär att man undersöker och visar på ojämlikheter och 

maktförhållanden mellan samhällsgrupper och hur flera maktordningar samverkar med 

varandra. Ett intersektionellt perspektiv är relevant för mig eftersom jag på så sätt kan se den 

hierarkiska ordningen som ständigt återskapas genom processer av motstånd och dominans. 

Av perspektivet framgår att individens levnadsvillkor formas i skärningspunkten för flera 

maktstrukturer som är kontextbundna (jfr de los Reyes, 2005) Detta perspektiv kan ge mig 

redskap att analysera mina informanters identitetskonstruktioner i ljuset av hur aspekter såsom 

makt, kön, etnicitet och ålder samspelar, förhandlar och påverkar varandra. Därutöver utgår 

jag från erkännande som term då mina informanter ständigt söker erkännande i den lokala 

kontext där de befinner sig. Denna studie granskar identitetskonstruktioner ur ett 

socialkonstruktionsperspektiv som ser på identitet som något som konstrueras i sociala 

sammanhang.  Den postmoderna synen på identitet ligger också till grund för min studie, med 

denna menas att identiteter är flytande, dynamiska och osäkra och att människor skapar 

mening i korta episoder i sitt liv innan de övergår från ett identitetsformande sammanhang till 

ett annat. Med postmodernt perspektiv avses att människor formar nya typer av identiteter i 

interaktion mellan de lokala och globala influenserna. Även detta är relevant för min studie 

eftersom ett sådant mönster avspeglar sig i informanternas sätt att förhålla sig till den 

paradoxala kontext som de befinner sig i.  
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Hantering av flyktingidentitet  

Sfard & Prusak (2005a) konstaterar att identitet skapas genom reflektion över erfarenheter, 

genom att vi förhåller oss till dessa och införlivar dem i våra berättelser, inte genom 

erfarenheterna i sig. Identiteten hittar inte sitt uttryck genom berättelser utan den är 

berättelser. Genom att använda formuleringar som berättar hur någon är, eller vilka 

egenskaper någon har, snarare än vad denne gör omvandlar vi våra uppfattningar om en 

handling till egenskaper hos den individ som handlar (ibid.:14-22). Jag har försökt att 

undersöka hur mina informanter konstruerar sina identiteter genom berättelser som de själva 

har valt att berätta. Jag har även försökt att hitta en röd tråd i deras berättelser som kunde 

hjälpa mig att förstå hur de skapar mening genom berättelserna och därigenom konstruerar 

sina identiteter i den komplexa kontext som de befinner sig i. Trots att skälen till att mina 

informanter tvingades till flykt skilde sig åt, har de på ett likartat sätt försökt hitta strategier 

för att hantera svårigheterna som de upplevde innan flykten, under och efter den. Sarah och 

Jacob säger att de blev tvungna att vara vuxna för att hantera verkligheten innan flykten. 

Sarah upplevde förlusten av sin pappa och av bästa vänner som dog i kriget, Jacobs mamma 

dog och lämnade honom i ett främmande land med sina små syskon. För Nihad var den enda 

lösningen att lämna sitt land för att fly undan skammen efter att han blivit utsatt för sexuella 

övergrepp, men även ett sätt att fly från kriget efter att han förlorat sin pappa. Josef och 

Zainab flydde maktlösheten i familjen, de båda berättade att de hade hårda fäder som dagligen 

misshandlade deras maktlösa mammor. Dana visste långt i förväg att de skulle lämna 

hemlandet och hon var förberedd på att detta skulle hända, men det verkade ändå på henne 

som om hon valde att ”stänga av” och acceptera verkligheten som den var. Informanterna gav 

olika uttryck för sina erfarenheter under flykten, Sarah uppgav att det var en smugglare som 

förde familjen till Sverige och de var ”han” som ändrade hennes pass och ålder. Nihad ville 

inte kommentera hur eller vem som hjälpte honom och hans familj att ge sig av till Sverige, 

Josef och Zainab sa att de har” mostrar” som hjälpte dem att flytta hit medan Jacob berättade 

att hans pappa fick skicka efter honom och hans syskon efter att fadern fått uppehållstillstånd. 

Dana sa att ”det var någon” som hjälpte dem att flytta hit. Almqvist betonar att flyktingar 

kämpar för att finna något sätt att förhålla sig till sina upplevelser i hemlandet samtidigt som 

de måste de anpassa sig och finna sig till rätta i sin nya tillvaro för att bli bekräftade både i sitt 

behov av samhörighet och av att bli sedda som de unika individer de är (Almqvist, K, i 

Allwood & Franzen, 2000, s. 63). Informanternas beskrivningar av hur de hanterade 

situationen som flyktingar varierade. De beskriver sin nuvarande tillvaro på olika sätt, Josef 
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säger ”jag känner mig som en ny människa nu”, Nihad säger att han vill ”hellre dö” än att 

återvända till sitt hemland, Zainab förklarar att ”nu har ett nytt liv börjat”, Jacob säger ”jag är 

överlycklig nu”. Ett sådant positivt svar fick jag dock inte från Sarah som sa ”jag är rädd” på 

grund av att hon blivit avslöjad och nu riskerar att bli utvisad och att hon verkligen vill stanna 

i Sverige. Dana formulerade sitt missnöje: ”Det är stelt här/…/ vi hade en stor villa och här 

bor vi i en lägenhet som inte ens vår/.../ mitt land är finare än Sverige”. Denna variation i 

informanternas svar innebär även variationer i hur de försöker skapa tillit till sin nya tillvaro 

och etablera fungerande rutiner och därigenom skapa mening i sin existens. Wigg relaterar till 

Castells (1999) som hävdar att identitet kan ses som en meningsskapande process, i vilken 

kulturellt attribut har företräde framför andra källor till mening (Wigg, 2008, s. 105). Jacob 

och Josef försökte fortsätta med sina favoritaktiviteter genom att spela fotboll och 

Taekwondo. Dana har hittat nya rutiner med sin familj genom att umgås med landsmän och 

deras familjer i kyrkan. Zainab, Nihad och Sarah har skapat en tillvaro där umgänge med sina 

nya vänner i förortens centrum fyller den större delen av deras fritid.  

Mitt resultat ligger i linje med Wiggs (2008) forskningsresultat där även hennes informanter 

valde olika strategier för att hantera verkligheten och skapa mening i tillvaron efter flykten. 

Dessutom hittar jag likheter med Wiggs (2008) forskningsresultat då även samtliga av mina 

informanter gav uttryck för blandade känslor av osäkerhet, oro och upplevelsen av en stökig 

tillvaro, men även känslan av lättnad över att de äntligen kunnat lämna svårigheterna som 

orsakade flykten bakom sig.  

 

Konservering av könsidentiteter  

De strategier som mina informanter använder sig av för att iscensätta och upprätthålla sina 

könsidentiteter liknar Jonssons forskningsresultat (2007) där han konstaterar att 

invandrarkillar konstruerar sin maskulina identitet genom att reglera kroppskontakter för att 

inte blir missförstådda i gemenskapen och genom att visa att man måste vara man på rätt sätt, 

att man exempelvis bör se bra ut och använda rätt kläder. Detta poängterade Josef när han sa 

att han står framför spegeln i minst en timme innan han går till skolan, eftersom här går 

flickor och pojkar i samma skola. Nihad säger att han tycker om kläder. Även pojkarnas sätt 

att hälsa på varandra påminner om Jonssons informanter, Josef, Jacob och Nihad hälsar på 

varandra med kraftiga handslag, boxar till varandra men undviker kramar. Jonsson (2007) 

betonar att skratt och skämt bara är en strategi som invandrangdomar använder sig av för att 
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definiera sig gentemot andra. Detta har jag noterat i mitt resultat då skämt, skratt och blickar 

präglade stämningen mellan informanterna. Ett exempel på detta är Danas skämt om att hon 

är svensk och har blå ögon, och Zainabs reaktion att ta tag i Nihads arm och fnissande släpa ut 

honom ur grupprummet när han sagt till henne” Tror du att du är vacker?” . 

Diskussionen i klassrummet om Anders Borg och Sean Banan kan vara ett exempel på vilken 

bild av manlighet pojkarna har, Nihad undrade med ett skratt om Anders Borg verkligen är 

minister, hur han i så fall kan ha ”hästsvans”? Nihad kopplar antagligen bilden av manliga 

ministrar till sin egen erfarenhet från sitt hemland, vilket inte associeras med män i hästsvans. 

Ahmadi påpekar att många ungdomar med icke-svensk etnisk bakgrund använder musik för 

att gestalta sin situation. Musiken kan utgöra ett motstånd, därigenom höjer man sin röst och 

protesterar (jfr Ahmadi, N, 2003, 84). Josefs kommentar ”Sean Banan är en bra kille” och 

skämtet om att han skulle passa bra som minister är ett exempel på Ahmadis argument, 

eftersom denna artist är känd för att sjunga låtar som beskriver invandrarnas perspektiv.  

Almqvist & Broberg konstaterar att skam- och hederskulturen bygger på att en persons 

beteende påverkar hela familjen på ett avgörande sätt. Om någon familjmedlem bryter mot 

normer eller informella lagar drabbar skammen hela familjer, vilket innebär att hela gruppen 

aktivt bevakar varandras beteende för att inte familjens heder ska drabbas. Om någon ändå 

begått ett fel försöker man dölja det så att skammen kan hållas inom familjen och inte komma 

ut (Almqvist & Broberg, i Allwood & Franzen, 2000, s. 63). Begreppet skam är relevant till 

Nihads upplevelse i sitt hemland när han efter att ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp 

skämdes så att han inte kunde träffa någon, och för att hans klan inte lyckades med att stämma 

gärningsmännen. Rädslan för att göra fel eller bryta mot fastställda mönster kan man även 

utläsa i flickornas berättelser då de förklarade att de inte tänker göra något utan familjens 

godkännande. Bunar betonar att invandrarkvinnor och framförallt flickor tvingas leva ett 

dubbelliv i Sverige. De tvingas kombinera de olika krav som familjen och samhället ställer på 

dem (Bunar, i Darvishpour och Westig, 2008, s. 350). I samma anda betonar Almqvist & 

Broberg att tonårstiden blir komplicerad för många ungdomar som invandrat från länder i 

Mellanöstern eftersom de utsätts för förväntningar som går stick i stäv med varandra 

(Almqvist & Broberg, i Allwood & Franzen, 2000, s. 139). I Mellanösterns familjer är den 

manliga och kvinnliga sfären mycket avgränsad. Pojkar värderas högre än flickor, vilket 

innebär att kvinnas status i sina egna och andras ögon påverkas av om hon föder en son eller 

en dotter. Genom att föda en son fullföljer kvinnan sitt egentliga uppdrag och hennes identitet 

och värdighet stärks. Denna relation till könet gör att hela barnuppfostran under uppväxten 
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präglas av barnets kön. Flickor uppfostras att hjälpa till i hemmet på olika sätt och pojkarna 

fostras att ta ansvar utåt. Pojkarna uppmanas att röra sig fritt ute i samhället för att hitta en 

position medan flickorna uppmanas att hålla sig hemma (Almqvist & Broberg, i Allwood & 

Franzen, 2000, s. 136). Detta mönster präglar informanternas beskrivningar. Deras berättelser 

visar att de strävar efter att leva upp till de förväntningar som ställs från deras familjer, bland 

annat handlar det för flickor om att ställa upp och hjälpa till hemma, såsom i Zainabs fall då 

hon uppmanades att ta hand om sina småsyskon. Zainab vill samtidigt bryta ett mönster, hon 

vill helst ha en svensk pojkvän, framförallt vill hon inte ha en pojkvän som har hennes pappas 

kvinnosyn. Flickornas berättelser tyder även på att de inte är fria utan lever under familjens 

och släktingarnas kontroll. Pojkarna däremot förväntas att ta ansvar för familjen, detta 

präglade Jacobs berättelse. Han var tvungen att ta ansvar för sina småsyskon i ett främmande 

land, men han känner sig också skyldig att fortsätta ta ansvar och hjälpa sin pappa. Josef 

förklarar att han vill ta ansvar för hela sin familj också i framtiden, och att han inte vill svika 

sin mammas förhoppningar om hans framtida karriär. 

Ahmadi (2003) menar att även invandrarkillar lever i två skilda kulturer. Detta kan man utläsa 

i Josefs berättelse ”det är svårt med tjejer i Sverige, i hemlandet är det killarna som väljer 

tjejer och här är det tjejerna som väljer killar, suck!”. Detta innebär problematik för 

flyktingungdomar som befinner sig i situationer som de inte vet hur de skall hantera. Hur vet 

de vad som är socialt acceptabelt eller oacceptabelt? Nihad använder knytnävarna när han vill 

reda ut sina problem. Gång på gång hamnar han i slagsmål på skolgården. Det är hans sätt att 

agera när han blir arg och hans sätt att visa sina känslor för ”sin tjej”, han undrade upprört 

”vill du att jag ska stirra på?” när någon ”flörtade” med henne. Även detta är kulturellt 

betingat, han har som nykommen flykting inte tagit till sig svenska värderingar och han 

förstår inte att han avviker från den dominerade normen. Min tolkning är att detta är en 

strategi varigenom han försöker förhandla om, men även konstruera sin maskulina identitet. 

Nihad var även skeptisk vad gäller att ge kvinnor frihet och sa att kvinnorna missbrukar 

friheten om de får mycket av den, men ansåg att lagom frihet är bra. Detta står i kontrast till 

vad Sarah sa, att det som är bra i Sverige är att kvinnorna har stor frihet och att man inte gör 

skillnad mellan kvinnor och män. Att tvingas dela in livet i två olika kulturella zoner; hemmet 

och samhället gör att informanterna står inför den stora utmaningen att kunna hantera 

komplexiteten som denna situation medför (jfr Almqvist & Broberg i Allwood & Franzen, 

2000, s. 141).  
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Konstruktion av invandraridentitet 

Wigg refererar till Bauman (2004a) som i sin tur hävdar att tidigare i människans historia har 

man aldrig behövt reflektera över vem man är. Familjens position, yrke och så vidare har givit 

de ramar som definierar individen. Bauman (ibid.) kallar sådana ramar för samhälleliga 

institutioner, vilka under modernitetens villkor har förlorat sin betydelse. Familj, yrkesval, 

positioner, hierarkier, allt är nu föränderligt. Det är detta som kallas flytande modernitet. I och 

med att människan inte längre har en självklar plats måste hon själv bestämma sin identitet, 

med de bud som står till hands (Bauman, 2000; 2001; 2004a; Wigg, 2008). Mitt första projekt 

i samband med detta var den fråga som jag ställde till informanterna: ”Vem är du?” då jag 

bad dem att visa bilder som de kunde identifiera sig med. Resultatet visar att Sarahs och 

Jacobs bildval riktades framåt, mot framtiden. Sarah ville arbeta som polis i framtiden och 

Jacobs favoritaktivitet är Taekwondo, en sport som han vill fortsätta att utöva även i 

framtiden. Almqvist beskriver hur alla flyktingbarn delar ödet att ha drabbats av en mängd 

förluster genom att de tvingats lämna sina hemländer. Utöver att de förlorar viktiga personer i 

sina liv förlorar de även sin kulturella förankring. Detta speglas i Josefs och Nihads bildval 

som var riktade bakåt till tiden innan flykten, tillbaka till de känslor som är knutna till 

hemlandet och minnena därifrån. En röd bil påminner Nihad om sin pappa och sitt liv före 

kriget. Josefs känslor för sitt hemland speglades i att valde hemlandets flagga, den viktigaste 

symbolen för hans land (jfr Almqvist, K, i Allwood & Franzen, 2000, s. 63). Danas och 

Zainabs bildval riktades däremot inåt, där känslor av trygghet och harmoni framkallades av 

bilderna. 

Pripp hävdar att varje person som subjekt dels har en identitet inför sig själv och dels minst en 

identitet som hon eller han väljer att presentera inför andra. Varje sådan aspekt utgör en 

subjektiv identitet, vilket innebär det sätt som individen använder för att identifiera och 

definiera sig (Pripp, 2001, s. 26). Hur mina informanter valde att presentera sig blir intressant 

utifrån denna synvinkel. De valde att svara på frågan ”Vem är du?”, genom att relatera till sin 

etniska identitet ”jag är arab, turk, irakier, afghan”, sina intressen ”jag älskar bilar, fotboll, 

Taekwondo”, religion ”jag en religiös flicka”, eller personliga egenskapar som ”jag är snäll, 

omtänksam, envis och älskar livet”. Alla nämnde landet som de kommer från och beskrev 

även sitt förhållningssätt gentemot sina etniska identiteter. Mitt resultat visar hur mina 

informanter resonerar kring sina etniska identiteter genom att koppla det samman med 

utseendet. Sarah sa att hon aldrig någonsin kommer att kalla sig för svensk kvinna och 

hänvisade till sitt utseende, ”jag ser inte blond ut direkt”.  Danas skämt med Nihad bygger på 
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samma resonemang när hon sa till honom att hon visst är svensk, ”ser du inte att jag har blåa 

ögon?” . Dana sa också ”jag tror inte att jag kommer att känna mig som svensk även om jag 

kommer att bo här resten av mitt liv.” Josefs svar var tydligt ”Jag är turk och gillar fotboll, 

allt annat kan förändras men inte de två faktorerna”. Josef ansåg dessutom inte att det är 

viktigt vad folk tycker, huvudsaken är att han blir nöjd med sig själv och att han inte sviker 

sin mamma. Nihad sa att han är inställd på att förändras och blir annorlunda, men ”utseendet 

kan man inte ändra på så mycket” och menade att det syns att han kommer från Mellanöstern. 

Zainab menade att hon kanske säger att ”mitt ursprung är Mellanöstern i ställer för att säga 

att jag är syrisk”. Jacob trodde inte att folk skulle komma att tycka att han är svensk ens efter 

20 år. Man kan även utläsa hans inställning genom hans envisa fråga till läraren, ”är Sean 

Banan svensk?” Och lärarens försök att rätta till informationen ”han kanske är uppvuxen 

här”. Även när han ansåg att ”är man blond blir man mindre invandrare” eller när han sa ”det 

är lättare om man kommer från Polen”, syftade Jacob på sitt icke-nordiska utseende. Här 

hittar jag ett liknande mönster när Zainab kommenterade att svenska killar är ”söta”, men att 

de kanske inte vill ha henne för att hon är ”invandrare”. Mitt resultat visar således att mina 

informanter redan har konstruerat en invandraridentitet. Detta uttrycks inte minst i Josefs 

uttalande när han säger att han dras mest till ”invandrare”, ”vi är högljudda och livliga”, 

säger han. Ahmadi konstaterar att omgivningen upplever att det är besvärligt att ungdomar 

med invandrarbakgrund inte behärskar de svenska koderna, de talar för högt och för livligt 

och inte heller uppskattar de vistelse i naturen (Ahmadi, N, 2003, s. 18). Detta kan vara en av 

anledningarna som fick Josef att dras till ungdomar med invandrarbakgrund, sådana som beter 

sig så som han är van vid. 

 Samspelet mellan etnisk identitet och personlig identitet tycks även vara stark hos 

informanterna (jfr Pripp, 2001, s. 26). Brune (2008) konstaterar att det finns en tyst 

överenskommelse om att benämningen ”invandrare” i medierna inte betyder de som har 

invandrat utan ”de som inte är som vi” (ibid.: 356). Mina informanters definition av 

svenskhet kan även ses på motsvarande sätt, när de valde att beskriva svenskarna som ”de 

som inte är som vi”. Utöver utseendet och nationaliteten har informanterna nämnt beteende 

och egenskaper bland de faktorer som de tycker särskiljer dem från svenskheten. Nihad sa 

”att vara tystlåten och lugn som svenskar kan jag aldrig vara”, och Dana sa ”Jag tänker inte 

gå ut utan att få lov av min pappa eller välja en man som min familj inte godkänner” och 

”jag tänker inte komma hem klockan tolv på kvällen, vad ska min familj säga?”. Jacob ansåg 

att alla tycker att ”afghaner är stränga”, Zainab var inne på samma spår när hon sa ”araberna 
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är hårda mot sina kvinnor”, och relaterade det till sin egen erfarenhet av hur hennes pappa 

behandlade hennes mamma. Även Sarah gav uttryck för hur hon kopplar beteendet till 

etnicitet när hon sa ”jag vill vara fri som svenska kvinnor”.  

Mitt resultat visar även att informanterna beskrev kulturbetingande aspekter när de talade om 

sina etniska identiteter. Släkten ställer upp och hjälper till (såsom i Josefs, Zainab och Jacobs 

fall), släkten lägger sig i (Zainab), släkten kontrollerar beteendet (Sarah) och släkten vill 

bevara sin heder (Nihad). En ytterligare aspekt som jag har funnit i mitt resultat hade en stor 

betydelse för somliga informanter är religionen. Dana uppgav att hon är djupt troende kristen 

och besöker kyrkan varje söndag. Sarah förklarade att hon inte kan ha en relation med en ung 

man som inte är muslim, eftersom hennes familj skulle aldrig acceptera det. Mitt resultat 

stämmer således överens med Wiggs (2008), Jonssons (2007) och Pripps (2001) 

forskningsresultat där även deras informanter beskrev sina etniska identiteter genom att 

hänvisa till banden till sin ursprungliga kultur, sin religion och sina traditioner, värderingar 

och normer.  

Pripp menar att vardagen är motsägelsefull, fylld av nyanser och variationer, något som gör 

att etnisk identitet blir föränderlig, dock inte ytlig eller flyktig. Etnisk identitet konstrueras 

och rekonstrueras utifrån aktuella förhållanden (jfr Pripp, 2001, s. 29). Mitt resultat visar att 

mina informanter står inför en fas där de börjar ifrågasätta och reflektera över sina etniska 

identiteter i förhållande till andra. Nihads kommentar att folk har förutfattade meningar och 

att de kanske upplever honom som omodern trots hans försök att ge motsatt intryck, är ett 

tydligt exempel på det. Eller Jacobs försök att distansera sig från vad han ansåg var en 

dominerad stereotyp: att afghaner är stränga men att han hävdar att han inte är det. 

Anledningen till att informanterna började reflektera över sina etniska identiteter är att de har 

mött den svenska kulturen, följden har blivit att de försöker kompromissa, jämna ut eller 

bekämpa sitt annorlundaskap ( jfr Stir, 1998; Darvishpour & Westin, 2008, s. 63ff).  

En ytterligare aspekt som informanterna nämnde var språket. Börjesson (2009) konstaterar att 

språket är en social konstruktion som olika grupper av människor använder sig av för att lägga 

olika innebörd i sin gemensamma kommunikation. Författaren konstaterar att våra språkliga 

praktiker är det som styr våra tankar. För varje nytt fenomen ser vi hur språket legat ett steg 

före oss. Eriksson m.fl. understryker att det är i sociala sammanhang som språket utövas och 

ger mening till olika värden som ständigt skapas och återskapas (Eriksson . fl. 1999). Sarah 

och Jacob sa att de inte har problem med att lära sig svenska, Nihad insåg att det svenska 
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språket inte enbart handlar om ordförråd utan även om att kunna uttala orden rätt, Josef tyckte 

att det är lätt att lära sig svenska om man verkligen praktiserar det, medan Dana och Zainab 

tyckte att det svenska språket är svårt att lära sig.  

Börjesson menar att språket i diskursen är ett resultat av den struktur som skapar normer, och 

därför har en avgörande roll för skapandet av maktförhållanden (ibid. s.16ff, 71). Makten är 

således summan av språkspelen och de olika språkspelen uttrycker olika livsformer 

(Börjessons 2009, s.16ff). I samma anda refererar Otterup till Norton (2000) som fastställer 

att genom språket kan individen antingen får tillgång till eller nekas inträde i sociala nätverk, 

därför kan man inte se på språket som ett neutralt kommunikationsmedel utan snarare som en 

maktmarkör (jfr Otterup. 2005, s. 199). Mina informanter betraktade språket som ett hinder, 

inte bara för att det försvårar kommunikationen med andra utan även som en markör där 

gränser dras mellan dem och de andra. En gräns mellan vad det är som de kan och vad det är 

som de egentligen inte kan, i detta fall är naturligtvis svenskan. Detta speglas i vad Nihad sa 

när han hamnat i slagsmål med en annan elev ”Det tar bara ett eller två år så hamnar jag i 

hans klass, han är inte bättre än mig, han bara råkar vara född här”, eller när Sarah jämförde 

sig med andra elever i skolan och sa att de bara ”kan prata svenska bättre”. Och Zainabs 

kommentar att det inte är någon talang att kunna prata svenska när man är född här. 

Informanterna säger att de vill lära sig svenska men samtidigt är de försiktiga med att tala 

svenska med dem som har samma modersmål som de själva. Josef säger att det känns som om 

han sviker sin kompis, Nihad hånade Dana och sa ”Hi swedish walla”, när hon pratade på 

svenska med honom och sa ”sitt nu”.  

 

(Figur 3) De aspekter som mina informanter lyft fram i deras berättelser i samband med  frågan ” Vem 

är du?”. 
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Att söka efter social identitet 

Tiden i förberedelseklassen framstår som ett slags väntrum, särskilt för de som var lite äldre, 

som Sarah. Villkoren för att släppas in och släppas fram i skolan tycks inte vara 

oproblematiska. Den första tröskeln är språket, men det finns även implicita villkor utöver 

språket, som att ta till sig seder och bruk och att inte sticka ut för mycket (jfr Wigg, 2008). 

Detta är en återkommande beskrivning i informanternas berättelser. De behärskar inte de 

sociala koderna vilket försvårar kommunikationen med andra elever. Förberedelseklassens 

struktur gör att dessa elever exkluderas i skolan, detta begränsar möjligheterna att etablera 

kontakt med andra elever.  Informanterna angav att de enbart umgås med sina klasskamrater, 

både i och utanför skolan. En av konsekvenserna av att bryta upp och börja om handlar om de 

sammanhang som en människa ingår i och känner sig hemma i. Gemenskap och utanförskap 

ska förstås som komplexa processer som skapar och förstärker varandra och som handlar om 

andra saker än nationalitet (Wigg, 2008, s. 53). Exkluderingen från övriga elever i skolan har 

inte minst bidragit till ett stark vi-känsla hos informanterna. Vi-känslan beror förvisso inte 

enbart på nationaliteter eller exkludering i skolan utan även på att alla elever i 

förberedelseklassen delar samma erfarenheter, att de är flyktingar i ett nytt land, att de inte 

behärskar det svenska språket och inte heller kan tolka de dominerande sociala koderna. 

Bunar menar att vi-känsla hos ungdomar med utländsk bakgrund kan tolkas som att de delar 

samma erfarenhet av att i sin grupp inte anses avvikande för att man talar med bruten svenska 

eller har ett ”icke-svenskt” utseende (jfr Bunar. 2001, s. 220). Jonsson fastslår att gemenskap 

inte är en på förhand given företeelse utan något som formas i olika aktiviteter där språket 

utgör det grundläggande verktyget (Jonsson. 2007, s. 25,70). Mina informanter gav uttryck för 

gemenskap och vi - känsla i klassrummet, Jacob förklarade t ex att ”alla är som en familj 

här” och Zainab sa ”alla är rädda om varandra”. De umgås nästan uteslutande med varandra 

även utanför skolan. 

Trots exkluderingen i skolan tycks informanterna i stort sett vara nöjda med sin tillvaro med 

sina nya klasskamrater. Ahmadi anser att denna nya etniska underklass är i färd med att 

utveckla en utanförskapskultur som identitet (Ahmadi, N, 2003, s. 80).  Mina informanter 

tycks ha etablerat ett utanförskap som identitet, en identitet som de känner sig trygga i här och 

nu. Wigg fastslår att vi spelar med distans och närhet, distans måste ibland skapas när 

utanförskapet tycks vara ett tryggare alternativ, något som kan förklara att identitet är flytande 

och anpassningsbar (jfr Wigg, 2008). Detta kan man utläsa i Nihads och Zainabs uttalande att 

de trivs i förberedelseklassen men att deras tillvaro där är tillfällig och det är en tidsfråga 
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innan de övergår till och inkluderas i en vanlig klass, alltså inkluderas i gemenskapen med 

övriga elever i skolan. Detta stämmer överens med Cederbergs (2006) resultat när hans 

informanter nämnde utanförskap och exkludering bland faktorerna som de upplevde som 

nykomna flyktingar i Sverige. Skolan var även vändpunkten för hans informanter eftersom de 

där fick nya vänner och en ny start i livet.  

Ahmadi menar att individen får sin identitet genom att tillhöra en grupp, och därför försöker 

individen att anpassa sig efter gruppens normer och regler (Ahmadi, N, 2003, s. 68). Individen 

är sammanlänkad med flera nätverk genom sociala positioner och roller. Strukturella nätverk 

ligger längre bort från individen och kan ge chanser, såsom skolan. Personliga nätverk är 

familjen och vänner och ligger nära individen, dessa kan inte möjliggöra chanser ute i 

samhället men de ger individen en hemmahörighet (Wigg, 2008, s. 64). Informanternas 

sökande efter tillhörighet sker på många olika sätt i deras strukturella och personliga nätverk. 

I skolan har de mött nya värderingar, nya sociala strukturer som ger nya möjligheter men som 

även kan ställa upp hinder. Josef och Jacob försökte bredda sina nätverk genom att ingå i 

sportaktiviteter, Jacob hade lyckats att träffa en flicka som inte tillhör hans eget begränsade 

nätverk medan Josef var försiktig med att våga ta initiativ till kontakt med de svenska killarna 

i fotbollslaget, han valde att enbart etablera kontakt med ”invandrarspelare”.  Informanternas 

berättelser visar att deras personliga nätverk består av familjen, släktingar och bekanta utöver 

vännerna i förberedelseklassen. Alla sa att de känner sig trygga på den lokala arenan i 

förorten. Nihad uttryckte det genom att säga ”här är alla invandrare som oss” och Zainab 

tyckte att förorten är hemtrevlig och att människorna där är vänliga. Endast Sarah och Zainab 

sa att de vill åka till ”stan” ibland och få träffa nya människor som de annars inte får träffa i 

förorten. Bunar (1998) skriver i en artikel om bosniska ungdomar att de har accepterat en 

status som främlingar, de har internaliserat uppdelningarna som invandrare eller svensk och 

gjort denna invandrarstatus till sin egen (jfr Wigg, 2008, s. 51,95). Detta stämmer överens 

med mitt resultat, mina informanter umgås enbart med sina landsmän och klasskamrater som 

också är flyktingar och de kallar sig gärna sig för invandrare och flyktingar. För Jacob gäller 

ett upprepat flyktingskap eftersom han varit tvungen att flytta till två länder” jag har redan 

varit flykting”. Wiggs beskriver ett liknande fall där en av hennes informanter säger ” jag 

flyttade till olika länder”(jfr Wigg, 2008, s. 110). 

Stier 2008 skriver om diasporor och längtan tillbaka. Han beskriver hur invandrare och 

minoritetsgrupper är utspridda över stora geografiska områden och att de med hjälp av 

satelliter och internet kan bibehålla samhörighet och etnisk gruppidentitet, de kan väva 
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samman hemlandet med det nya landet och världen (Stier, 2008, s. 75, Darvishpour och 

Westin). Alla informanterna förutom Sarah och Josef sa att de använder Facebook i sina 

försök att behålla kontakten med sina gamla kompisar i sina hemländer, och att de tar hjälp av 

lexikon eller googleöversättning för att kommunicera med nya vänner. Wigg kom i sitt 

resultat fram till att hennes informanter lever i diasporan i den bemärkelsen att de längtar 

tillbaka till sina hemländer. Till skillnad från Wiggs resultat visar min undersökning att enbart 

Dana lever i en diaspora då hon säger att ”Jag kan inte påstå att jag har det bättre nu. Mitt 

land är mycket finare, jag hade många vänner och trivdes mycket bättre där”. Trots att 

många sociala relationer klippts av och att informanterna inte alltid kan göra sig förstådda på 

sitt eget språk gav de uttryck för att de trivs i Sverige. Wigg använder termen vagabond som 

här innebär att den relativa rotlösheten för med sig att livschanser försvinner eller blir sämre 

(Wigg, 2008, s. 51). Detta kunde jag delvis utläsa i Sarahs och Nihads berättelser. Trots att de 

förklarade att just i Sverige har de fått ett hopp om att kunna återta sina livschanser och att de 

blivit uteslutna från möjligheter i sitt hemland i samband med kriget, sa de att de lever i oro 

och ovisshet inför framtiden. Detta förstärker deras utanförskapskänsla och gör att de 

tillsammans känner en trygghet i den speciella och avgränsade invandrargemenskapen. 

Utanförskap för dem innebär att de inte längre hör hemma någonstans, varken i sina 

hemländer eller i Sverige. Att informanterna angav att de enbart trivs med andra invandrare 

innebär att de har konstruerat en tillfällig utanförskapsidentitet.  

Resultatet visar att informanterna befinner sig i ett spänningsfält mellan gemenskap och 

utanförskap på grund av deras komplexa situation. Asylprocessen gör det svårt för Sarah och 

Nihad att konstruera något annat än utanförskap som identitet, medan de övriga konstruerade 

en tillfällig utanförskapsidentitet. På ett sätt försöker informanterna komma in i den 

strukturella gemenskapen och på ett annat sätt hamnar de utanför. Gränsdragningarna är inte 

tydliga och skapar förvirring i deras tillvaro, detta avspeglas i berättelserna. De kämpar för att 

hitta en balansgång och för att hitta ett ställe i världen där de kan känna sig trygga. Trots 

begränsade möjligheter och ibland upplevelsen av att många nätverk är stängda just för dem, 

försöker de hitta sina platser genom att investera i skolan, återta sina intressen och aktiviteter 

och framförallt att våga drömma om en bättre framtid. Livschanserna tycks inte vara likadana 

för dem, vissa bor i villa och ägnar sig åt fritidsaktiviteter, som Josef, medan andra bor trångt 

och rör sig enbart inom förorten. 
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(Figur 4) Sammanfattning av informanternas utsagor, liknande Wiggs (2008) beskrivning av 

gemenskap och utanförskap som identitet. 

 

Konsumering av identitet 

Ahmadi betonar att våra identiteter utgör en del av vårt symboliska kapital. Giddens beskriver 

jagprojektet som ett projekt där man skaffar sig eftertraktade varor och söker uppnå artificiellt 

skapade livsstilar (Ahmade, N, i s. 173). Symboliskt kapital är symboliska tillgångar grundade 

på den uppfattning en grupp människor har om dessa tillgångars värden. Tron på dessa värden 

kan dock dölja den symboliska ekonomins karaktär av just ekonomi. Bunar relaterar till 

Bourdieu som definierar symboliskt kapital som att man innehar prestige, ära och status i 

relation till förvärvandet av en eller flera andra kapitalformer. Värdet av det symboliska 

kapitalet erkänns då det har accepterats av andra som legitimt (Bunar, 2001, s. 29). Mina 

informanter var i ständigt sökande efter symboliskt kapital, på skolgården, i klassrummet, 

hemma och ute i samhället. Symbolisk makt innebär en skapad föreställning om verkligheten 

eller ett omvandlande av nuvarande klassifikationer gällande kön, nation, ålder och social 

status genom de beteckningar som används för att beskriva individen (Bourdieu, 1990b, s. 

137; Bunar, 2001, s. 31). Bourdieus begrepp beskriver möjligheten att betrakta spelet om 

maktpositioner i samhället som något där även andra typer av kapital än de ekonomiska 

räknas. På detta sätt betraktas faktorer som hur man för sig och klär sig och ens sociala 

umgänge som mer avgörande för ens position än hur mycket pengar man har att röra sig med. 

(Bourdieu 1986, Bourdieu & Wacquant 1992, Broady 1991) Informanterna försökte tona ned 
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skillnader mellan sig och övriga elever i skolan genom att tillägna sig märkesvaror, trendiga 

kläder och dyra mobiler. Nihads försök att visa sina dyra skor är ett exempel på det. Sarah 

berättade att övriga elever kommenterar deras klädstil och att de äger dyra mobiler ”de blir 

liksom avundsjuka när vi klär oss fint eller köper dyra mobiler, som om vi inte borde göra 

det”. Samtidigt ville hon inte träffa mig hemma hos henne ”Den är nästan en tom lägenhet, vi 

har nästan ingenting hemma, bara madrasser utspridda på olika håll, jag skäms”. En 

liknande strävan såg jag hos Josef när han stolt visade villan som han och hans familj bor i. 

Symboliskt kapital speglas även i Josefs och Jacobs deltagande i sportaktiviteter, Josef tränar 

fotboll och Jacob taekwondo.  

 

Ahmadi konstaterar att modern syn på identitet som ett kontinuum som befästs av något yttre 

som har en tvingande effekt på individen gör att identitet kan förvandlas till ett fängelse, en 

stämpel eller ett varumärke som sätts på individen och tvingar honom/henne att vara någon 

med vissa bestämda egenskaper. Konsumenten av identitet står framför ett smörgåsbord av 

olika identiteter som individen kan välja bland. Ahmadi menar att trots att alla inte har råd 

med märkeskläder eller ett lyxliv har många människor i sina mediedominerade globala 

samhällen anammat de livsideal, drömmar och värderingar och den identitet som är det 

postmoderna samhällets alster (Ahmadi, N, i Allwood & Franzen, 2000, s. 163ff). 

Informanterna står inför ett utbud där identiteter väljs, köps och byts. Det är inte enbart 

märkeskläder och dyra tekniska prylar som de vill tillägna sig, utan också värderingar. Detta 

speglas i deras försök att närma sig de västerländska dominerande normer som existerar i 

omgivningen, exempelvis när Jacob säger att han inte vill tänka som andra män, alltså att 

mannen bestämmer och att kvinnan måste göra allt hemarbete. Eller Zainabs svar att om några 

år kommer hon att beskriva sig som en fri kvinna som tycker om att resa, Nihads funderingar 

över om de andra inte uppfattar honom som modern och slutligen Sarahs trosvissa 

förhoppning om att kunna vara en fri kvinna. 

 

 

Gränsdragning mellan makt och maktlöshet 

Foucault menar att makt är något som utövas via olika sociala praktiker. Den utövas av alla 

människor i deras dagliga gärningar (Beronius, 1987, s. 63; Wigg, 2008, s. 24; Pripp, 2001, s. 

24) Det maktbegrepp som Foucault beskriver är relationellt. Makt är ingen ägodel utan en 

strategi, något man gör eller framställer i bestämda sammanhang. Makten har inget centrum, 

den är i ständig rörelse genom utövande. Makt opererar i varje social praktik, sammanflätad 



73 

 

med den kunskap som hålls för sann. Människor kan inte värja sig utan ingår på ett eller annat 

sätt i själva rörelsen. Maktrelationer genomsyrar samhällets olika arenor, såväl sjukhus och 

skolor som familjens vardagsliv (Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). 

 

Wigg hävdar att i sociala situationer och relationer får begreppen, t.ex  ”flyktingungdomar” 

eller företeelsen ”flykting” sin mening genom de individer som använder dem. Otterup 

definierar begreppet subjektpositionering som processer genom vilka individen kategoriseras 

som förortsungdom, muslim, invandrare eller svensk medelklassungdom. 

Subjektpositionering tolkas som att alla människor yttrar sig utifrån en bestämd punkt. Mitt 

resultat visar att informanterna blev positionerade av övriga elever i skolan. Nihad nämnde att 

han retades av en elev i skolan som sa ”hallå FB”. Nihad visste att förkortningen av ordet 

förberedelseklassen klingar negativ bland övriga elever i skolan och kände sig därför kränkt, 

han protesterade på sitt sätt genom att hamna i slagsmål. Detsamma gäller när han råkade i 

slagsmål med en elev som uppvaktade hans tjej, han ville på sitt sätt säga att här går gränsen. 

Ahmadi, N fastslår att bara de som är förbisedda och kränkta är de som kräver respekt 

(Ahmadi, N, 2003, s. 101). Nihads beteende är ett exempel på att han krävde respekt. Detta 

står i kontrast till att han sa att han inte kommer att slå tillbaka om han blir slagen av en rasist 

för att få Migrationsverket att tycka synd om honom. Detta är även ett exempel på hur han 

förhandlar om maktpositioner och att just maktpositionerna förskjuts i bemärkelsen att när 

man använder ord för att positionera de andra blir man bemött med slag eller man avstår från 

att slå tillbaka, det vill säga att man använder kroppen för att positionera sig och de andra, och 

förhandlar på så sätt om sin maktposition. Jonsson (2007) visar även i sitt resultat att 

invandrarkillar varierar mycket vad gäller positioner och ställningstaganden beroende på 

sammanhanget. Ena stunden är man överordnad och andra stunden är man underordnad (jfr 

Bunar, 2001, s. 29; Jonsson, 2007). Jacob berättade att han var rädd för polisen, en rädsla som 

han inte kunde koppla bort även om han visste att han inte gjort något fel. Hans tankar sa 

honom att ”man är invandrare här, de kanske tror att vi är brottslingar eller så, vad vet 

jag?”. Ahmadi, N hävdar att rädsla för polisen kan fungera som en kollektiv känsla. Enligt 

honom upplever många invandrarungdomar sig provocerade och trakasserade av polisen (jfr 

Ahmadi, N, 2003, s. 45, 193). Trots att Jacob sa att han visste att ”de är snälla och de går att 

prata med”, känner han ändå rädsla när han ser en polisbil. Rädslan kunde förmodligen ha 

koppling till hans pappas berättelse om hur han var rädd för polisen när han var illegal 

flykting i Sverige. Att Jacob positionerar sig som invandrare och dessutom har en negativ bild 
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av vad termen innebär ”de kanske tror att vi är brottslingar” är ett ytterligare exempel på 

subjektpositionering. 

Bunar (2001) fastslår att skolan är otvetydigt ett av samhällets viktigaste instrument. Här 

garanteras samhällets fortlevnad och utveckling genom sekundär socialisation, 

kunskapsförvärv och medborgerlig fostran. Men skolan är också en arena där maktkamp 

mellan skilda sociala grupper och intressen ständigt pågår för att upprätthålla den rådande 

maktordningen i samhället (Bunar, 2001, s. 18). Sarah berättade att hon upplevde att andra 

elever som går i skolan var kaxiga och nästan ingen av informanterna nämnde att de har 

vänner som går i andra klasser i skolan. I Sarahs berättelse kan man även utläsa att det fanns 

ett vi och dom- tänkande när hon sa ” dom kommenterar vår klädstil/…/ dom blir 

avundssjuka/…/ som om vi inte borde göra det”. Zainab försökte tona ned skillnaderna mellan 

dem och övriga elever genom att säga ”det är ingen talang att kunna prata svenska när man 

är född här”. Detta stämmer överens med Cederbergs (2006) resultat som också visar ett 

osynligt vi och dom- mönster i relationen mellan invandrarelever och övriga elever.  

John McLeod (2000) förklarar termen de subalterna som beteckning för personer vars 

position är mycket låg i samhället. De subalterna saknar egen historia och egen röst och 

underordnas av majoriteten. De subalterna kvinnorna kan hamna ännu mer i skuggan. De för 

sin talan men blir aldrig hörda. Mina informanter innefattas i denna definition. Deras 

beskrivningar av sin tidigare historia möts med skepsis, detta speglas i Sarahs och Nihads 

berättelser om hur de blivit bemötta av Migrationsverket. Sarah sa att personalen på 

migrationsverket verkade trevliga vid mötena och att hon fick ett bra intryck, men sedan fick 

hon ett överraskande beslut. Nihad säger att han inte vet varför han och hans familj fick 

avslag på sin asylansökan och att inte ens advokaten kunde hjälpa familjen.  Sarah erkände att 

det var fel att smugglaren ändrade hennes personliga uppgifter men samtidigt upplevde hon 

det som att hennes öde bollas mellan smugglaren och Migrationsverket och att detta gjorde att 

hon fick ”onda tankar”. Sarahs egen röst blev aldrig hörd och hennes tankar och oro togs 

aldrig i beaktande, vare sig av smugglaren eller av Migrationsverket. 

 

Dana och Josef beskrev problemet med att lärarnas och elevernas förhållningssätt i Sverige 

inte liknade det de var vana vid i sina hemländer. Att kunna skämta och prata med sin lärare 

som med en vän betyder för Dana att man inte visar tillräckligt med respekt. Makten som 

lärare har i Mellanöstern står i kontrast till lärares position i Sverige. Josef berättade att han 

inte förstår var gränserna går när han först spelar basket på rasten med sin lärare på 
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skolgården och då ser läraren som ” en vanlig person”, och sedan måste påminna sig om att 

hon är i klassrummet igen och att den vanliga personen är hans ”lärare” nu. Min tolkning är 

att detta handlar om ett positioneringsdilemma som informanterna känner sig otrygga med. 

Sarah tyckte dock att man inte behöver vara en sträng lärare för att ha respekt med sig. Wiggs 

resultat visar att några av hennes informanter uttryckte ett liknande dilemma, som i hög grad 

var kopplat till en svagare disciplin i klassrummet  jämfört med vad informanterna var vana 

vid från sina hemländer (Wigg, 2008, s. 60 ). Ett ytterligare positioneringsdilemma är att mina 

informanters åldersrelaterade förhållningssätt inte stämmer överens med en svensk måttstock. 

De bemötte lärarens upplysning om att man i Sverige räknas som barn tills man fyller 18 år, 

med skratt. Dana sa att i Syrien gifter man sig då. Sarah och Jacob berättade att de varit 

tvungna att bli vuxna tidigt, Jacob som är 14 år jobbade i Pakistan och tog ansvar för sina 

yngre syskon. Zaiban och Josef tar ansvar i hemmet. Att plötsligt åter betraktas som barn 

kändes främmande för dem. Detta kan man utläsa i Josefs humoristiska kommentar till Dana: 

”Tyst med dig, du är jobbigt barn, hahaha” och Danas svar ”Du då? Du är bebis!” 

 

Informanterna gav uttryck för att de trivs bra i den lokala förorten. Detta kan tolkas som att de 

har hittat sina platser i ett litet relativt välbekant område där de kan använda sitt eget språk 

och där det är lättare att känna igen de regler och traditioner som härskar i detta område. Hur 

de positionerar sig i familjen sker också i ett spänningsfält mellan makt och maktlöshet. 

Almqvist betonar att det inte bara är samhället omkring flyktingfamiljen som är nytt, utan 

även barnens egen familj förändras i samband med flykten (Almqvist, K, i Allwood & 

Franzen, 2000, s. 63). Jacob gav uttryck för detta genom att säga att han inte vill att hans 

pappa väljer en tjej till honom ”Jag väljer själv, det är mitt liv”. Mitt resultat visar dock att de 

övriga tycks ha accepterat de positioner i sina familjer som de redan haft innan flykten. De 

vuxna är de överordnade personerna i familjen och de har sista ordet. Att mina informanter 

inte har varit så länge i Sverige gör att det är svårt att hitta ett sådant mönster som Almqvist 

beskriver. Vissa av informanterna befinner sig i en fas där de drömmer om frigörelse men de 

vet att det tar tid innan detta sker. Resultatet visar att några av dem, såsom Josef, Jacob, Dana 

och Zainab har empowerment, de vill förändra och förbättra sin egen situation. Medan Sarahs 

och Nihads pendling mellan hopp och förtvivlan skapade passivitet, de kände sig maktlösa 

inför den osäkra möjligheten för dem att kunna förändra sin situation, detta tyder på 

disempowerment.  
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Strävan efter socialt erkännande  

Hellgren relaterar till Kymlicka (1995) som anser att det är svårt för flyktingar att få socialt 

erkännande. Flyktingar har enligt honom moralisk rätt att upprätthålla sina kulturella 

livsformer i det land som de blev tvungna att fly till, eftersom de inte själva har valt att resa 

till det nya landet utan blivit tvungna till det. Men samtidigt är det svårt för flyktingar att 

erhålla detta erkännande eftersom de faktiskt har flytt för att de inte haft denna rätt i 

hemlandet. Parekh (Kymlicka, 1995) å andra sidan menar att när man erkänner särskilda 

grupprättigheter ökar man jämlikheten i samhället (Hellgren, 2008, s. 85ff i Darvishpour och 

Westin). Hellgren hänvisar till Binhabib (2002) som menar att en kultur inte är en harmonisk 

enhet och att identitetsskapande är en dynamisk process. En och samma kultur präglas av inre 

motsättningar och motstridiga synsätt. Vidare kritiserar hon hur det liberala rättsväsendet 

betraktar etniska minoriteter som mer påverkade av sin kultur än majoritetsbefolkningen, de 

reduceras därmed till att förstås som primitiva människor med lägre moraliskt ansvar. Denna 

syn leder enligt Binhabib till att de svaga inom minoritetskulturena, kvinnor och barn, blir 

mer utsatta (ibid. s. 89).  

Mina informanter söker hela tiden socialt erkännande. De är beroende av den andres närvaro 

för att positionera sig, i klassrummet, på skolgården, hemma, i den lokala kontexten och ute i 

samhället. De strävar ständigt mot att anpassa sig till den andres idealbild. Deras reflektioner 

kring utseende, klädstil, beteende och ålder kan vara konkreta exempel på denna strävan. 

Rädsla för polisen, respekt för lärare, bråk med andra elever, diskussioner i klassrummet och 

deras förhållningssätt gentemot sina familjer, kan även vara försök att få socialt erkännande. 

Honneth refererar till Habermas som beskriver kampen om erkännande som avhängig 

erfarenhet av socialt erkännande (Honneth, 2003, s. 95,143, 150). Hellgren (2008) hänvisar 

till Taylor (1994) som använder termen misskännande som motsats till erkännande och som 

innebär misskännande av den som avviker från normen (Hellgren, Darvishpour och Westin 

2008, s. 83). Informanternas agerande tyder på att de försöker undvika ett socialt 

misskännande som skulle föra med sig att de förlorar möjligheten att släppas in i den sociala 

gemenskapen.  
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Självförverkligande som identitetskonstruktion      

Dewey anger en modell för mänskligt självförverkligande som går ut på att den 

tillfredställelse som en människa finner vid realiserandet av bestämda handlingsimpulser ökar 

i samma grad som hon kan vara säker på att erkännas av sin interaktionspartner. Eftersom 

varje samhällsmedlem alltid tillhör flera olika referensgrupper, så ombesörjer de olika 

överlappande förväntningarna att endast socialt nyttiga handlingsvanor utvecklas vid 

formandet av personlighet (Honneth, 2003, s. 190).  

Informanterna berättade om sina drömmar om en ljusare framtid.  De var alla eniga om att 

språket är ett viktigt verktyg för självförverkligande. Utan ett fungerande språk kan de inte 

lyckas i skolan och inte heller förbättra sina möjligheter. Skolan är en mångfacetterad plats 

och språket är det viktigaste redskapet för att undvika ett eventuellt utanförskap (Wigg, 2008, 

s. 71). Det är i skolan de använder sin svenska och där möter de det nya samhället. Att 

informanterna är unga och dessutom bor med sina familjer gör att de flesta känner sig ganska 

nöjda med sin tillvaro. Ahmadi, N nämner tre steg för livskraft och tillfredställelse; planering 

av framtiden, deltagande i nuet och tillbakablickande mot det förflutna (Ahmadi, N, 2003, s. 

169). I mitt resultat fann jag detta mönster hos mina informanter. Vad gäller planering av 

framtiden sa alla att de vill satsa på en akademisk utbildning. Sarah vill arbeta som polis, 

Nihad vill arbeta som dataingenjör, Josef vill bli ekonom, Jacob och Zainab vill bli läkare och 

Dana vill arbeta som barnpsykolog. Det framgick från deras berättelser att det inte enbart var 

ett akademiskt arbete som de drömde om utan även fina bilar, eget hus, egen familj, kläder 

och som Nihad uttryckte det ”allt som jag inte har.” 

Beträffande deltagande i nuet angav alla förutom Sarah och Nihad att de gör sina läxor och 

dessutom lägger extra tid på att lära sig svenska. Dana sa att hon rabblar svenska ord varje 

dag och vill förstå allt som sägs, Jacob sa att han inte kan sova om han inte hunnit göra sina 

läxor och Zainab sa att hennes mamma kontrollerar så att hon inte missköter sina läxor. 

Informanterna uppgav att de nu har ett fungerande liv med allt vad det innebär. Vissa 

fortsätter med sina gamla aktiviteter, andra umgås med vänner och de flesta tycks ha hittat en 

stabilitet i sin tillvaro. De som avviker från denna beskrivning är väl Sarah och Nihad, som 

visade tveksamhet inför sin egen framtid med väntan och en osäker tillvaro, vilket gjort att de 

tappade motivationen för att investera i skolan och det svenska språket. Resultatet visar att det 

finns en glapp mellan vad Sarah och Nihad vill vara i framtiden och var de befinner sig här 

och nu. Detta definierar Wigg som en konflikt mellan designerade identiteter genom att det 
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finns två scenarier: sådan jag vill vara och sådan jag är rädd att jag kommer att bli. Det är en 

källa till oro (Wigg, 2008, s. 133). Denna oro speglas i Nihads beskrivning ”min framtid ser 

dyster ut”, och Sarahs ”Kan du tänka dig ett liv där man inte får drömma? Kan du tänka dig 

ett liv utan hopp, glädje eller ett ljus från en bättre framtid? Så är mitt liv just nu.” 

Det framgick även i berättelserna att de hade en tillbakablick mot den förflutna men att de på 

något sätt hade passerat denna fas i sina liv och att de nu riktar blickarna framåt. 

 

 

                 (Figur 5) Informanternas berättelser om självförverkligande 

 

Frigörelse eller identifikationsproblem?  

Ahmadi, N poängterar att uppbrottet från det gamla livet, det gamla samhället och den gamla 

identiteten ge migranten en möjlighet att få distans och att försöka att frigöra sig från bördan 

av sin gamla tillhörighet, t ex till en bestämd nation eller en kultur. Brytningen med den 

gamla sociala kontexten leder till en större frihet för individen att identifiera sin identitet och 

sin historia (Ahmadi, N, i Allwood & Franzen, 2000, s. 169). Informanternas tillvaro i Sverige 

upplevs som en möjlighet för frigörelse, så som Jacob uttryckte det, ”jag fick bra möjligheter 

när jag kom hit, det är bara att utnyttja dem”. Sarah drömmer om att bryta den typiska bilden 

av invandrarkvinnan och vill få chansen att frigöra sig. Detsamma gäller Zainab som visade 

tendenser till att bryta mönster och Dana som sa att hon vill ta till sig de bra sakerna från 

Sverige, att bland annat få ett bra arbete och en bättre framtid. Darvishpour pekar på faktorer 

som gör att kvinnor från mellanöstern får bättre villkor än männen. Han menar att kvinnorna 

utifrån ett könsperspektiv ofta får en positiv inställning till invandringen då detta nya land 

erbjuder bättre möjligheter för invandrarkvinnor att utveckla sin egen identitet och sin sociala 

status. För männen innebär invandringen en statusförlust, då de redan har förlorat sina 
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materiella tillgångar när de invandrat hit. Ålder har även betydelse menade Darvishpour 

(ibid.:373). Josef, Nihad och Jacob var medvetna om den statusförskjutning som deras tillvaro 

i Sverige hade medfört. Med tanke på deras ålder kopplades deras statusförskjutning i 

förhållande till ”tjejer”. 

Ahmadi, N diskuterar vikten av att ha en identitet. Han menar att identiteten ger en person en 

fast punkt i hennes omgivande universum och en grund att stå på, den möjliggör att man kan 

känna tillhörighet och förstå sin plats omgivningen. Ahmadi, N klargör att avsaknaden av en 

identitet i det svenska samhället gör att många invandrarungdomar känner sig som främlingar 

i det samhälle som blivit det enda samhälle som de tillhör. Han kallar dessa ungdomar för 

varken- eller- människor, de som varken identifierar sig med den svenska kulturen eller med 

hemlandets kultur. De känner sig varken härifrån eller därifrån. De har lämnat någonting långt 

därborta men befinner sig inte riktigt här, de befinner sig i ett kulturellt och nationellt 

ingenmansland. Utan identitet, utan tillhörighet eller länkar till något samhälle, utan att ha 

något som verkligen är ens eget löper de stor risk att förneka alla normer (Ahmadi, N, 2003, s. 

72). 

Mina informanter befinner sig i spänningsfältet mellan att vara villiga att assimileras i det nya 

landet eller att bevara sin egen kultur. De visade en ambivalent inställning till att frigöra sig 

eller behålla den traditionella uppfostran som i mycket står i kontrast till svenska normer. I 

sina försök att assimileras hamnar de utanför gemenskapen och blir påminda om sitt 

annorlundaskap. Deras framgång i framtiden hänger intimt samman med hur bra svenska de 

kommer att tillägna sig. Darvishpour hävdar att ålder, bakgrund, kön, vistelsetid och 

socioekonomiska faktorer påverkar assimilationsprocessen. Den migrationsprocessen är en 

växelverkan mellan det egna handlandet och majoritetskulturens bemötande. Denna process 

ser olika ut beroende på ålder, investering, kön, utbildningsnivå, klasstillhörighet, hur lång tid 

som gått sedan invandringen, tidigare levnadsvillkor och kulturell bakgrund samt individuella 

faktorer (Darvishpour, 2008, s. 370). Detta innebär att gränsdragningar mellan frigörelse och 

identifikationsproblem ter sig olika beroende på individens ovan diskuterade villkor.   
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Slutdiskussion 

Flykten är en resa i tid och rum som sätter igång förändringar i identitetskonstruktioner. I 

denna studie har jag försökt studera sex tonåriga flyktingungdomars identitetskonstruktioner. 

De sex unga har tvingats till utvandring och invandring, några av dem väntar fortfarande på 

uppehållstillstånd. Identitetsfrågan blir intressant i bemärkelsen att en förändring sker när 

hjulspåren tar slut och när individen eller omgivningen plötsligt inte är som den brukar vara 

(Ahmadi, N, i Allwood & Franzen, 2000, s. 159). Det är detta som hänt i mina informanters 

liv. Jag har i denna studie, både genom teoretiska och empiriska exemplifieringar och analyser 

försökt visa att flyktingsbarns identitetskonstruktioner inte kan ses som slutgiltiga, inte heller 

kan de förstås fullt ut om inte perspektiv som intersektionalitet tas i beaktande, där ålder, kön, 

etnicitet och plats utgör byggstenar för identitetskonstruktioner. Även de maktförhandlingar 

som ständigt pågår mellan informanterna och deras omvärld, deras nätverk, livschanser och 

motivationer finns bland de viktiga faktorer som påverkar deras identitetskonstruktioner. 

Studien visar att informanterna har gått igenom vad Nyberg kallar för migrationens tre 

processer: jämförelser mellan det gamla och det nya, de konkreta svårigheter som 

verkligheten innebär samt avväganden mellan distans och närhet, det vill säga hur de förhåller 

sig till sin omgivning (jfr Nyberg, E, i Allwood & Franzen, 2000, s. 91). Min studie visar att 

informanterna har passerat sin vad Ahmadi, N (2003) kallar för ”smekmånadskänsla” där man 

känner lättnad över att man äntligen lämnat kriszonen. Nu är de på väg mot att finna sina 

platser i det nya landet. Informanterna befinner sig i ett spänningsfält där de å ena sidan 

ifrågasätter sina etniska identiteter och å andra sidan vill vidmakthålla dem. Etnisk identitet 

positionerar människor och grupper i samhället och är intimt sammanlänkade med 

maktrelationer. Denna studie visar hur såväl individuella som kollektiva identiteter 

konstrueras i brytpunkten mellan maktrelationer och hur ålder, kön, etnicitet och plats 

samspelar i konstruktionen. Detsamma gäller deras könsidentiteter. Informanterna förhandlar 

om sina roller och könsidentiteter genom vilka de positionerar sig i förhållande till andra. I 

denna studie har jag även kommit fram till att språket är ett viktigt verktyg som informanterna 

använder sig av för att anpassa och förhandla om sin tillhörighet i förhållande till andra. 

Språket visar sig även vara ett hinder och en gränsmarkör som tillskriver informanterna en 

flykting- och invandraridentitet. I sin strävan efter socialt erkännande prövar de olika 

strategier som gör att de pendlar mellan makt och maktlöshet. Kampen för erkännande utgår 

från känslan av annorlundaskap och utanförskap som inte minst är kopplad till deras etnicitet 

och erfarenheter från allt vad flykten inneburit. Därutöver visar denna studie informanternas 
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varierade ställningstaganden till framtiden och självförverkligande, som i högsta grad är 

beroende av livschanser, nätverk och vilka möjligheter individen har. Slutligen går denna 

studie i linje med det Melluci (1992) säger, att identitet är ett spel i nuet. I stället för att tala 

om en identitet bör man tala om utbytbara och tillfälliga identiteter, som konstrueras och 

omkonstrueras beroende på kontexten och interaktioner människor emellan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har mitt intresse väckts för specifika områden som en vidareutveckling 

av denna studie: 

 Att fördjupat studera ensamkommande barns identitetskonstruktioner. 

 Att studera invandrarflickors/kvinnors frigörelsemöjligheter och hinder. 

 Att undersöka hur språket utgör en diskurs i invandrarungdomarnas tillvaro. 

 Att fördjupat studera migrationsprocessen hos flyktingungdomar och vilka faktorer som 

påverkar. 

 Att studera skolans och lärares perspektiv på flyktingsbarns lärande och förhållningssätt 

gentemot skolstrukturer. 

 Att undersöka hur faktorer som segregation och integration påverkar flyktingbarns 

identitetskonstruktioner. 
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• Efterord 

Öde! 
 
Jag längtar efter… 

Väntar och väntar … med öppna armar 

Du sitter över molnen med armarna i kors 

Det lider mot aftonen 

Oh, mitt osynliga öde … 

Jag bidar till min sista aftonstund. 

Dagen för avfärden till ett omöjligt land 

ger jag dig all min kärlek och ömhet 

och går för mig själv 

för alltid… 

                             Mahabad Qarad 

(Citat ur: Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid: ungdomar, migration och 

kampen för fred. Södertörns högskola 2006).          

 

 

Med de här orden vill jag avsluta uppsatsen och därmed återkomma till mina inledande ord, 

där jag skrev att flyktingen kan betraktas både som ett hot och en tillgång. Olyckligtvis vittnar 

informanterna om en flyktingtillvaro i det nya samhället som en påtvingad identitet i termer av 

belastning snarare än kategoriserade som en tillgång. Jag hoppas att jag med denna 

uppsats väckt intresset för detta ämne och förhoppningsvis kan få majoritetssamhället att ta 

till vara flyktingars kompetens och förmågor, att se på dessa människor som tillgångar 

snarare än en belastning – att betrakta alla som fullvärdiga medborgare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

• Referenslista 

Ahmadi, Nadir (2003) Ungdom, kulturmöten, identitet. Stockholm: Liber AB. 

Almquist & Broberg (2000) ”Kulturella skillnader i barnuppfostran” i Alwood CM., Franzén 
E, red,: Tvärkulturella möten. Grundbok för psykologer och socialarbetare Falkenberg: Natur 
och kultur 

Allwood, Carl Martin/Franzèn, Elsie C (red.) (2000): Tvärkulturella möten. Grundbok för 
psykologer och socialarbetare. Stockholm: Natur och Kultur 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, (1994). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund. 

Angel, B. & Hjern, A. (2004). Att möta flyktingar(2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur 

Assarsson, Liselott & Sipos Zackrisson, Katarina (2005). Iscensättande av identiteter i 
vuxenstudier. Linköping Studies in Education and Psychology no 103. Linköpings universitet. 
 
Baumann, Z. (ed.) (2001) [Book review] Bauman, Zygmunt, (1998), Globalisation: The 
Human Consequences. Political Geography 

Borgström, María, & Goldstein-Kyaga Katrin (2006). Gränsöverskridande identiteter i 
globaliseringens tid: ungdomar, migration och kampen för fred 
 
Broady, Donald (1990) 1991. Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap 
och den historiska epistemologin. Stockholm: HLS förlag. (Diss.) 
 
Bryman, Alan. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 
 
Bunar, Nihad. (2010). Nyanlända och lärande- En forskningsöversikt om nyanlända elever i 
den svenska skolan. Vetenskapsrådet: nr 6. 
 
Bunar, Nihad (2001). Skolan mitt i förorten. Stockholm/ Stehag: Brutus Östlings Bokförlag 
 
Börjesson, Mats (2009). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: 
 
Cederberg, Meta (2006). Utifrån sett - inifrån upplevt: Några unga kvinnor som kom till 
Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan.Malmö högskola: Malmö 
 
Darvishpour, Mehrdad & Westin, Charles (red.) Migration och etnicitet. Perspektiv 
på ett mångkulturellt Sverige. Studentlitteratur, Lund 2008 

De los Reyes, Paulina, Molina, Irene & Mulinari, Diana red. (2006/2003): Maktens (o)lika 
förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. Stockholm: Atlas.  
Ehn, Billy & Barbro Klein 1994. Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. 
Stockholm: Carlssons. 
 
Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (red.) (2008). Collecting and interpreting qualitative 
materials. 3. ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 
 
 
Ehn, B. & Klein, B. 1994: Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig reflexivitet. 
Stockholm: Carlssons. 



84 

 

Eriksson, Cathrina. Baaz Eiksson,Maria & Thörn, Håkan (2002).Globaliseringskulturer, den 
postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella samhället. Falun: AIT Falun AB. 
ISBN 91- 578- 0312-9 

Eriksson-Zetterquist, Ulla & Styhre, Alexander (2007): Organisering och intersektionalitet. 
Stockholm: Liber. 206 s. Kapitel 2 & 7. ca 40 s. 
 
Giddens, A. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern 
Age.Cambridge, Polity. 

Honneth, A, (2003), Erkännande. Praktisk filosofiska studier. DAIDALOS 

 
Hellgren, Zenia. 2008. Myten om det mångkulturella samhället. I Darvishpour, Mehrdad- 
Westin, Charles (red.). Migration och etnicitet, Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. 
Upplaga 1:1. Studentlitteratur. 

John McLeod ( 2000). Beginning Postcolonialism, Manchester och New York.  
 
Jonsson, Rikard (2007). Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en 
högstadieskola, Ordfront Förlag AB.   
 
Kostera, Monika. (2007). Organisational ethnography. Methods and inspirations. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.2. uppl. 
Studentlitteratur 
 
Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig 
metod. Gleerups  
 
Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogic, Vol 25. 
 
Mattsson, Katarina, Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och “det vita 
västerländska”. I SOU 2005:41, Bortom vi och dom. Teoretiska reflektioner om makt, 
integration och strukturell diskriminering. (Red: Paulina de los Reyes & Masoud Kamali). 
Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (2005). 
Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. 
 
May, Vanesssa, (2006), Metodologiska val i studien av biografiskt material - metodologiska 
val och deras epistemologiska konsekvenser i studien av biografiskt material. 
 
Oskar, Pripp. (2001). ”Företagande i minoritet om etnicitet, strategier och resurser bland 
assyrier och syrianer i Södertälje”. ISBN 91-88560-50-3  
 
Otterup, Tore. (2005). ”Jag känner mig begåvad bara”: om flerspråkighet och 
identitetskonstruktion i ett multietniskt förortsområde av. Göteborg: Institutionen för svenska 
språket, Göteborgs universitet. ISBN: 91-87850-26-5  

Peterson, Abby & Hjerm, Mikael red. (2007): Etnicitet. Perspektiv på samhället. Gleerups.  

 
Salminen - Karlsson, Minna, (1994), Att berätta och tolka liv: metodologiska problem i nyare 
life history-forskning. – Linköpings universitet. 
 



85 

 

Sfard, A. & PRusak, A. (2005a). Telling identities: In search of an analytic tool for 
investigating learning as a culturally shaped activity. In Educational Researcher. 
 
Stier, Jonas, Dimensions and Experiences of Human Identity: An Analytical Toolkit and 
Empirical Illustration (1998). Göteborg: Sociologiska institutionen, monografi nr 69. 
 
Stier, Jonas, Kulturmöten. En introduktion till interkulturella studier. Andra upplagan (2009). 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Stukat, S. (2005).  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Stockholm: Liber 
 
Wenger Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity 

(Cambridge University Press, 1998), 

Wigg, U.(2008). Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. 
Doktorsavhandling. Lindköping universitet. 
 
Öhlander, Magnus, Deltagande observation, i Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red),  
Etnologiskt fältarbete (Lund,1999). 

 

 

• Elektroniska källor 

http://www.founordost.se/download/18.495c9e3a13099d66f458000550/Artikel+IM+s+35-

39+EnsamkutmanarII.pdf. 

http://www.forskning.se/download/18.7d3d370412800b1f670800067/Rapport+6.2010.pdf. 

Riemer, F. J. (2008). Groping in the dark. Hämtad 2012-04-02-16 

http://media.wiley.com/product_data/excerpt/95/04701810/0470181095-2.pdf. 

 

http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.p

df. 

http://www.migrationsverket.se/info/418.html. 

https://v-polhem.ita.mdh.se/ukk/staff/pea/pla01/1.31517. 

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. www.vr.se,2007-10-05. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/0fe4bb11.pdf 

 

 

 

 

http://www.founordost.se/download/18.495c9e3a13099d66f458000550/Artikel+IM+s+35-39+EnsamkutmanarII.pdf
http://www.founordost.se/download/18.495c9e3a13099d66f458000550/Artikel+IM+s+35-39+EnsamkutmanarII.pdf
http://www.forskning.se/download/18.7d3d370412800b1f670800067/Rapport+6.2010.pdf
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/95/04701810/0470181095-2.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.5973fd1412535304f6680001748/aktuellt_barn.pdf
http://www.migrationsverket.se/info/418.html
https://v-polhem.ita.mdh.se/ukk/staff/pea/pla01/1.31517
http://www.vr.se,2007-10-05/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/56/42/0fe4bb11.pdf


86 

 

• Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Bakgrund  

  1. Vill du börja med att presentera dig själv?  

  2. Ålder och vistelsetid i Sverige? 
 
Innan flykten  

  3. Kan du beskriva din situation innan flykten? Land, syskon, föräldrar, utbildning, och 
levnadsvillkor?  

  4. Hade du tankar kring din framtid?  

  5. Kan du berätta om du har upplevt ”traumatiska upplevelser” i hemlandet? När, var, hur?  

  6. Hur upplevde du separationen?  

  7. Vem bestämde att du skulle flytta hit?  

  8. Hur reagerade du på beslutet?  

  9. När och hur bestämdes det? 

10. Hur reagerade du när du fick reda på att du kommer att lämna ditt land?  

11. Berätta varför du lämnade landet, med vem i så fall? 
 
Flykten  

12. När flydde du?  

13. Vad tänkte du på när du var på flykt?  

14. Är du ensamflykting eller kom du tillsammans med någon av din familj?  

15. Levnadsvillkor under flykten?  

16. Hur såg din flykt ut? Hur lång tid tog det för dig att komma till Sverige? 

17. Hur upplevde du flykten?  

18. Flykt med smugglare eller på ett annat sätt? Vilket i så fall? 

19. Visste du till vilket land du skulle flytta? 
 
Efter flykten  

20. När kom du till Sverige?  

21. Varför kom du till just Sverige?  

22. Hur upplevde du ankomsten till Sverige? Vad var ditt första intryck av Sverige? 

23. Hur upplevde/upplever du väntan på uppehållstillstånd?   

24. Med vem bor du nu? 

25. Beskriv dina nuvarande levnadsvillkor. 

26. Trivs du i skolan? Berätta om hur du känner när du är i skolan. 

27. Med vem umgås du? 

28. Utför du några aktiviteter efter skolan? 

29. Hur ofta åker du in till stan? 

30. Vad tycker du om förorten? 

31. Vad har du för drömmar om framtiden? 

32. Vad vill du arbeta med i framtiden? Varför? 

33. Vem är du? 

34. Vill du investera i skolan? Varför i så fall? 

35. Vad tycker du om det svenska språket? 
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• Bilaga 2 

                             

 

                    

 

                       


