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Abstract 
 
Författare: Arbenita Krasniqi och Mirjeta Koqinaj 
Titel: Unga ”invandrartjejer” och deras fritid - en kvalitativ studie 
Uppsats Soc 302, 41-60 p 
Handledare: Diana Mulinari 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2006 
 
 
 
Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där människor från alla världens hörn möts. 
Anledningen till att vi ville göra denna undersökning är att vi anser att det finns en diskurs i det 
svenska samhället om att invandrartjejer är strängt hållna, kontrollerade och förtryckta. Det är 
oftast denna grupp av tjejer som nämns och problematiseras i samhället. Vi vill bidra till att ge 
samhället en annan bild av hur invandrartjejer lever än den som ges ut. 
 
Syftet med vår undersökning har varit att utforska och analysera invandrartjejer i Sverige med 
speciellt fokus på deras fritid. Vi har velat ta reda på hur de uppfattar sig själva och det samhälle 
de lever i.  
 
Vi har utgått från den kvalitativa metoden och intervjuat sex tjejer som befinner sig åldrarna 17-
20 och kommer från fem olika länder och tillhör olika kulturer. Tjejernas förståelse och 
tolkningar har varit centrala för vår undersökning.  
 
Invandrartjejer är inte en homogen grupp, man behöver inte leva under samma villkor bara för att 
man är invandrare och tjej. Genom olika teman som uppkom under intervjuernas gång har vi 
kunnat visa på mångfald och variation bland invandrartjejers levnadssätt. 

 
 
 
 
Nyckelord: Identitet, etnicitet, kultur, fritid, diskriminering, utanförskap. 
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1. Inledning 

Efter att ha studerat sociologi med inriktning mot fritidsarbete och fritidskultur tyckte vi att det 

skulle vara intressant att lyfta fram ”invandrartjejers” fritid och hur de uppfattar sig själva i det 

svenska samhället. Vi har valt att använda begreppet ”invandrartjejer” för att det är den kategori 

som intervjupersonerna själva använder. Vi använder citationstecken för att belysa det 

problematiska i benämningen. Begreppet invandrare används ofta för att särskilja på ”vi” och 

”dom”. ”Svenskar” och ”invandrare” framstår som varandras motsatser. Det är ”dom” som 

beskrivs som problematiska av media i det svenska samhället. De flesta som definieras som 

invandrare i Sverige bland de unga är ofta födda här eller har en svensk förälder. 

(www.sverigemotrasismen.se).  När ska man egentligen sluta att kalla svenska medborgare för 

invandrare?   

Invandrartjejers livssituation har kommit att problematiseras i media och välfärdstatens 

institutioner, speciellt efter att Fadime Sahindal mördades av sin far. För de som är intresserade 

kring debatten om hedersmord hänvisar vi till Stieg Larssons bok1 om Fadime.  

 

En stor inspirationskälla till vår undersökning har varit en av Malmös författare Marjaneh 

Bakhtiari med sin debutroman, Kalla det vad fan du vill. Vi är medvetna om att hennes berättelse 

är fiktiv och inte en sociologisk studie. Men vi tycker att hon lyfter fram relevanta 

samhällsproblem och fångar centrala aspekter av familjerelationer inom ramen för 

migrationsprocesser som är viktiga för vår undersökning.  

 

 I boken beskriver hon en familj som flyttar till Sverige från Iran. Föräldrarna är båda akademiker 

och har två barn. Deras förhoppningar inför det nya landet är stora och de försöker ständigt 

anpassa sig till det svenska samhället. De går emot sina egna normer för att på bästa sätt 

integreras i samhället. Saker och ting blir inte så positiva som de tänkt sig, de stöter ofta på 

fördomar ute i samhället. De inser att det finns förutfattade meningar om invandrare speciellt då 

dottern blir tillsammans med en svensk kille och hans farfar har ständigt rasistiska kommentarer. 

Pojkvännen är nyfiken och öppen för hennes kultur men han har dock föreställningar om hur 

hennes familj, speciellt fadern, kommer att vara. Tidigare hade han hört myter om hur det är att 

möta en invandrartjejs föräldrar, han känner att han måste göra sig till för att hennes pappa ska 

tycka om honom. Han hade en tidigare uppfattning om att mötet med föräldrarna kommer att 

likna ett förhör där frågor kommer att ställas till honom, frågor som han själv inte kunde svaret 

                                                 
1 Stieg Larsson och Cecilia Englund (2004). Debatten om hedersmord: feminism eller rasism. Stockholm: 
Svartvitts förlag. 
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på. Föräldrarna anstränger sig för att anpassa sig till det svenska samhället och dess normer 

medan dottern anser att det är hopplöst. Oavsett hur mycket de anstränger sig, så är de inget annat 

än ”araber” i folks ögon, anser hon. När dottern frivilligt tar på sig slöja, mot sina föräldrars vilja, 

tror människor i omgivningen att det är pappan som har tvingat henne till det. Att hon tar på sig 

slöja väcker stor uppmärksamhet och hon möts av många blickar av sympati eftersom människor 

börjar se henne som den ”stackars flickan”. Människor börjar se henne som förtryckt och offer för 

en patriarkal familjestruktur. Folk verkar inte förstå att slöjan är hennes eget beslut och inte 

pappans.  

 

Bakhtiaris titel ”Kalla det vad fan du vill” synliggör de former för stigmatisering som ligger till 

grund för kategorin invandrare mer generell och invandrartjejer mer specifik. Kategorisering som 

förenklar komplexa sociala processer, osynliggör variationer och motsättningar i kategorin och 

som ofta syftar till att exkludera och marginalisera. Men Bakhtiaris bok visar också på hur 

förändringsprocesser där både ”invandrare” och ”svenskar” deltar, kännetecknar vardagslivet i det 

mångkulturella Sverige. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att problematisera förenklade 

bilder av invandrartjejers fritidsbehov och av den förändringsprocess som äger rum i familjen 

efter migration.  

 

2. Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syftet med denna undersökning är att utforska och analysera invandrartjejer i Sverige med 

speciellt fokus på deras fritid. Vi vill visa på mångfald och variation när det gäller deras 

levnadssätt. Bakgrunden till undersökningen ligger i vårt växande obehag inför hur man talar om 

unga invandrartjejer i både media och i välfärdstatens institutioner. I den översikt över litteratur 

om invandrartjejer som har publicerats sedan mitten av 1990- talet presenteras dessa tjejer som 

kontrollerade, strängt hållna och förtryckta. Det var väldigt enkelt att hitta litteratur som lyfter 

fram just denna bild av invandrartjejers situation men däremot var litteratur som erbjöd en mer 

komplex bild frånvarande från välfärdstatens institutioner. Vi vill ge tjejerna en möjlighet att 

berätta hur de uppfattar sig själva som unga invandrartjejer i det svenska samhället och vad de 

tycker om den föreställning som finns om dem. Därav har vi format följande frågeställningar: 

 

• Vad tycker tjejerna själva om den föreställning som finns i samhället om invandrartjejer? 

• Hur ”uppfattar” de sig själva som unga invandrartjejer i det svenska samhället? 

• Har etnicitet någon betydelse för hur deras fritid ser ut enligt tjejerna själva? 
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Vår önskan är att visa på mångfald och variation bland invandrartjejer, därför har vi valt att 

intervjua tjejer som har olika etnisk bakgrund och tillhör olika kulturer. Invandrartjejer är inte en 

homogen grupp, vi anser inte att man lever under samma villkor bara för att man är invandrare 

och tjej. Livsstilen varierar enormt. Vi ville ha ett brett urval och därför har vi valt att intervjua 

tjejer som kommer från fem olika länder; Kroatien, Libanon, Kosovo, Kuwait och Turkiet. Vi har 

utgått från den kvalitativa metoden och intervjuat sex tjejer som befinner sig i åldrarna 17-20. 

Denna åldersgrupp fann vi intressant eftersom man är ung samtidigt som man är på väg ut i 

vuxenlivet. 

 

2.1 Disposition  

I uppsatsen kommer vi att utveckla en kritisk dialog mellan sociologisk litteratur och de unga 

tjejernas berättelser och tolkningar av deras vardag. I inledning och syfte har vi angett skälen till 

varför vi har velat göra denna undersökning och vad det är vi vill bidra med. Uppsatsen kommer i 

fortsättningen att vara organiserad på följande sätt. I kapitel tre kommer vi att gå igenom 

tillvägagångssättet för undersökningen. Där kommer även intervjusituationen, den fysiska miljön 

och intervjupersonerna att beskrivas samt vilka författarna till denna text är. Kapitel fyra 

innehåller en redovisning av den teoretiska utgångspunkten, begreppsförklaring, vad fritiden 

innebär, diskursen om invandrartjejer i samhället samt medias roll. Därefter följer en redovisning 

och analys av resultaten med hänvisning till tidigare forskning och litteratur. Slutligen kommer vi 

i slutdiskussionen att redovisa våra centrala slutsatser av undersökningen samt frågor som vi har 

reflekterat kring under undersökningens gång. 

 

3. Metodologi 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden där vi har intervjuat sex tjejer. Vi har velat få fram 

tjejernas tolkningar av hur de uppfattar sig själva som invandrartjejer i det svenska samhället och 

hur de förhåller sig till den diskurs som finns om dem. Vi har inte varit intresserade av att ge en 

bild av tjejernas levnadssätt utifrån frekvens och fördelning utan det är deras tolkningar och 

förståelse som har legat till grund för denna undersökning. Därmed var den kvalitativa metoden 

ett naturligt val för oss. 

 

Det har inte varit svårt att forma en intervjuguide som vi sedan skulle följa i intervjuerna eftersom 

vi hade ett klart syfte med studien. Vi har följt intervjuguiden men den har inte varit helt 

detaljerad.  Karin Widerberg (2002) menar att: "En helt igenom strukturerad och standardiserad 

intervju, dvs en intervju som ska utföras på samma sätt i förhållande till alla intervjupersoner, är 
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ingen kvalitativ intervju och hör därför inte till de kvalitativa metoderna". (Widerberg 2002, 

s.16). Våra intervjuer har inte varit strukturerade på samma sätt i förhållande till alla sex tjejer. 

Många nya frågor har utvecklats under intervjuns gång och varje intervju har varit unik i sin 

kontext. I intervjuguiden har vi försökt att använda oss av öppna frågor eftersom vi ville få ut så 

mycket information av tjejerna som möjligt och undvika ja och nej frågor. Detta gjorde vi 

medvetet efter att ha läst Tim May (2001) där han skriver att: "Som forskare måste man också 

besluta sig för om man ska använda öppna eller slutna frågor. Öppna frågor ger respondenterna 

större frihet att besvara frågan, eftersom de besvarar den såsom de uppfattar eller tolkar den". 

(May 2001, s. 131).  

 

Vi ville intervjua tjejer som hade olika etnisk bakgrund och som skulle vara i åldrarna 17-20 år. 

Därför tyckte vi att en gymnasieskola skulle vara en bra plats att finna dessa tjejer. Vi tog kontakt 

med en gammal lärare till en av oss och förklarade för henne att vi skriver C-uppsats i sociologi 

och förklarade även vad vårt syfte med denna uppsats var. Hon tyckte att vårt syfte med studien 

lät intressant och hjälpte oss att få kontakt med några tjejer som hon tyckte var lämpliga för vår 

studie. Till vår förvåning tog detta knappt 30 minuter. Sedan använde vi oss av snöbollsmetoden. 

Widerberg skriver att: "snöbollsmetoden", dvs. att den som intervjuas ger tips om andra som man 

kan intervjua". (Widerberg 2002, s. 177). De tjejer vi intervjuade först gav oss tips om andra tjejer 

som kunde tänka sig ställa upp på intervjuer. 

 

Att både de och vi är tjejer med invandrarbakgrund ledde till viss närhet, vi hade lätt att förstå och 

känna igen oss i deras berättelser. Vi kände dock inte någon av tjejerna sedan tidigare. Vi 

genomförde engångsintervjuer, det vill säga vi träffade tjejerna vid ett tillfälle för att intervjua 

dem. Marianne Liedholm (1999) gör en jämförelse mellan engångsintervjuer och kontinuerliga 

intervjuer i två olika projekt som hon har genomfört. Hon menar att vid engångsintervjuer kan det 

vara en fördel att samtala med informanter som man troligtvis aldrig mer kommer att möta igen. 

Hon anser att informanten lättar på sitt hjärta mer och är mer öppen eftersom man troligen aldrig 

kommer att mötas igen. Vid kontinuerliga intervjuer anser hon att informanten är mer aktsam med 

vad man säger och berättar eftersom man ska träffas och samtala under en längre tidsperiod. Hon 

kommer fram till att: "Distans ger närhet och närhet ger distans, eller att tillfällighet ger närhet 

och varaktighet ger distans". (Liedholm 1999, s. 190). Att tillfällighet ger närhet kunde vi märka 

när vi utförde våra intervjuer, speciellt med en tjej som var väldigt pratsam och berättade 

personliga saker för oss. Det var denna intervju som tog längst tid av alla. Det var hon själv som 

påpekade att hon delade med sig saker som hade att göra med hennes privatliv, som hon 
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egentligen inte behövde göra, eftersom hon antog att vi aldrig skulle träffas igen och hade 

dessutom garanterat henne anonymitet.  

 

3.1 Intervjusituationen 

Vi inledde varje intervju med att informera tjejerna om syftet med vår undersökning. Vi 

förklarade för tjejerna att de kunde avbryta intervjun om de så önskade och garanterade 

anonymitet. Vi gjorde det klart för tjejerna att all information skulle användas till 

forskningsändamål och vi gav ett löfte om att skicka uppsatsen till dem när den blir klar. 

Samtliga intervjuer spelades in på band och det gjorde att vi kunde koncentrera oss på intervjuns 

innehåll och slippa föra anteckningar samtidigt som det är bra att ha det på band eftersom man 

lättare kan återgå till materialet. Intervjuernas tid varierade från 40 till 90 minuter beroende på 

hur pratsamma tjejerna var. I stora drag var vi mycket nöjda med bemötandet från tjejernas sida 

och även genomförandet av intervjuerna.  

 

3.2 Den fysiska miljön 

Intervjuerna genomfördes på en gymnasieskola i nordvästra Skåne. Vi fick en inblick i lokalerna 

och miljön kändes inbjudande. Lokalerna i skolan var ljusa och fräscha och för oss framstod 

denna skola som en mötesplats för elever från alla världens hörn. Vi kunde se att det fanns 

grupperingar mellan ungdomarna. För oss verkade det som att ungdomarna umgicks med 

personer från den egna etniska gruppen. Om vi fick välja endast ett begrepp för att beskriva 

miljön på skolan skulle vi välja begreppet multikulturell. Ett av skälen till det var att det pratades 

många olika språk i korridorerna och till vår förvåning hörde vi även albansk musik spelas på 

radion. Detta visar att skolan är mångkulturell och försöker skapa en trivsam miljö för alla elever, 

oavsett etnisk bakgrund. Att vi genomförde intervjuerna med tjejerna på skolan, i deras naturliga 

miljö, gjorde att vi fick ett helhetsintryck av deras berättelser om deras vardag.  

 

3.3 Intervjupersonerna 

Här vill vi ge en kort beskrivning av våra intervjupersoner. De bor alla i samma stadsdel och går i 

samma skola, det är i princip det enda de har gemensamt. Som vi tidigare nämnt har vi valt att 

intervjua tjejer som kommer från olika länder och har olika etnisk bakgrund. Tjejernas namn är 

fingerade för att bevara deras anonymitet. 

 

Zara är 17 år gammal och har bott i Sverige i 14 år. Hennes pappa kommer från Kroatien och 

hennes mamma kommer från Montenegro. Zaras pappa har gått ut grundskolan i sitt hemland och 
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arbetar nu inom byggbranschen. Hennes mamma är utbildad till advokat i sitt hemland men är nu 

förtidspensionerad på grund av ryggproblem. Zara har en bror som är 21 och en syster som är 1 år 

gammal.  

Freja är 18 år gammal och född i Sverige. Hennes föräldrar kommer från Libanon men har bott i 

Sverige i över 20 år. Frejas pappa är utbildad till svarvare och det är det han arbetar med idag. 

Mamman är utbildad till sjuksköterska i sitt hemland men arbetar nu som undersköterska. Freja 

har tre yngre systrar som är 17, 14 och 8 år gamla.  

Enisa är 18 år gammal och kommer från Kosovo. Hon har bott i Sverige i 13 år. Enisas pappa är 

utbildad till tekniker i sitt hemland och arbetar idag som ingenjör. Mamman har ingen utbildning 

men arbetar som städerska. Enisa har två bröder som är 22 respektive 21 år gamla.  

Jeta är 20 år gammal och kommer från Kosovo. Hon har bott i Sverige i 11 år. Jetas föräldrar har 

ingen utbildning alls och är nu pensionärer. Jeta har fem bröder och en syster, de befinner sig i 

åldrarna 20 till 38. Jeta bor ensam med sin mamma.  

Nadja är 18 år gammal och kommer från Kuwait. Hon har bott i Sverige i 15 år. Hennes pappa 

har varit soldat i Kuwait men arbetar nu som lokalvårdare. Mamman har ingen utbildning alls 

men läser nu på SFI (Svenska För Invandrare) och praktiserar i köket på en förskola. Nadja har 

två systrar som är 17 och 10 år gamla.  

Eliana är 18 år gammal och född i Sverige. Hennes föräldrar kommer från Turkiet och är 

syrianer. Familjen har bott i Sverige i över 20 år. Elianas pappa har gått ut grundskolan i sitt 

hemland och arbetar nu som skoförsäljare. Hennes mamma har gått ut gymnasiet i sitt hemland 

och arbetar nu som barnskötare. Eliana har en syster som är 17 och en bror som är 11 år gammal. 

 

3.4 Vem är vi som skriver? 

Ett starkt skäl till att vi ville göra denna undersökning och visa på mångfald och variation bland 

invandrartjejer är att vi själva har en annan etnisk bakgrund än den svenska. Ursprungligen 

kommer vi från Kosovo och har bott i Sverige sedan 1992. Vi var 7 och 8 år gamla när vi flyttade 

hit och är nu 21 och 22 år gamla. Vi vill visa att den bild som litteratur och media ger av 

invandrartjejer inte alltid stämmer, alla invandrartjejer lever inte under sådana förhållanden som 

det ofta beskrivs och variationerna är ofta stora. 

Vi vill bidra till att ge det svenska samhället en annan bild av hur invandrartjejer lever än den som 

ofta ges ut. Istället för att visa upp en bild av dessa tjejer som kontrollerade och förtryckta vill vi 

visa att det finns en motsatt bild av detta men som oftast inte nämns. Vi anser att det är mycket 

viktigt att se att det finns en extrem variation bland dessa tjejer. Vi vill visa att varje invandrartjej 
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är unik och att man inte behöver ha samma levnadssätt trots att man kommer från samma land 

och tillhör samma kultur.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 I den teoretiska utgångspunkten kommer vi att börja med att förklara några sociologiska begrepp 

som är hämtade från Giddens och från hemsidan www.sverigemotrasism.se, ett forum där en 

mängd svenska forskare som har arbetat med frågor om rasism och etnisk diskriminering 

publicerats. Giddens bok Sociologi (2003) har varit till stor nytta i vår undersökning då han 

behandlar olika aspekter av kultur, etnicitet, etnisk diskriminering och fördomar. Dessa begrepp 

kommer vi att resonera kring under arbetets gång. 

Därefter kommer vi att presentera några teoretiska interventioner som är relevanta för vår analys 

med fokus på å ena sidan ungdomar och etnicitet och å andra sidan fritiden och dess betydelse. 

 

4.1 Begreppsförklaring 

Kultur – Giddens menar att: ”Kulturen rör människors livssätt i ett samhälle eller i en viss 

samhällsgrupp. Hur de klär sig, hur de arbetar, seder och bruk, religiösa riter och fritidsvanor 

inbegrips också i begreppet”. (Giddens 2003, s. 37). 

 

Etnicitet - är ett omdiskuterat begrepp i sociologi som fångar tillhörighet och gränser mellan 

grupper. Giddens definierar begreppet på följande sätt: ”Etnicitet innefattar kulturell praxis och 

kulturella värderingar som skiljer en grupp människor från andra, ofta en omgivande majoritet. 

Medlemmar av en sådan etnisk grupp upplever sig själva som kulturellt skilda från andra 

grupperingar i samhället, en uppfattning som ofta delas av övriga grupper”. (Giddens 2003, s. 

229). 

 

Etnisk diskriminering – att någon upplever diskriminering innebär att man upplever 

särbehandling som missgynnar, kränker och begränsar individens handlingsutrymme. Individens 

personliga integritet kränks. Enligt Giddens är diskriminering konkreta handlingar som riktas mot 

vissa grupper vars syfte är att medlemmarna i den gruppen inte tillåts få samma möjligheter och 

resurser som majoriteten i samhället. Till exempel när en invandrare inte får ett arbete på grund 

av sitt namn.  

 

Fördomar – Giddens hävdar att fördomar handlar om åsikter eller attityder som riktas mot en 

viss grupp människor av en annan grupp. Fördomar kännetecknas vid förutfattade meningar om 
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människor som ofta grundas på rykten och inte erfarenhet.  

Fördomar kännetecknas även vid att man idealiserar bilden av sig själv och sin grupp. Man anser 

att ens egna åsikter, värderingar och moral är något positivt och allt annat ses som mindre värt.  

 

Vardagsrasism – kännetecknas vid vardagliga situationer och möten där man känner sig 

diskriminerad på grund av ens etnicitet. Vardagsrasism är möten där man agerar mot andra 

människor som om de vore mindervärdiga på grund av ”ras”, kulturell eller etnisk tillhörighet. 

Denna typ av rasism utövas av vanliga människor och i alla tänkbara situationer i samhället. 

(www.sverigemotrasism.se). 

 

4.2 Tidigare forskning 

Vi tänker presentera två forskare som har inspirerat oss och varit viktiga för vår förståelse när det 

gäller vår undersökning. Den ena är Aleksandra Ålund som dessutom är en av de första 

sociologer som har forskat kring etnicitet och ungdomsfrågor. Begrepp som kännetecknar hennes 

forskning kring ungdomar i multietniska miljöer är identitet och hybriditet, som är viktiga och 

aktuella i dagens samhälle. Begreppet identitet är mycket komplext. Det är en process som 

ständigt pågår och innehar så väl kollektiva som personliga dimensioner. Enligt Le Page och 

Taboret-Keller (1985) i Ålund finns det två betydelser av identitet. Individuell identitet som 

innebär att kunna identifiera sig själv som en person bland andra människor med egna 

karakteristiska egenskaper och kollektiv identitet som handlar om att kunna identifiera sig och 

känna tillhörighet till en kategori/grupp människor. Ålund visar i sin forskning att den egna 

etniska identiteten och identifikationen med en etnisk tillhörighet är komplext och inte alltid en 

självklarhet då de ska finna sig själv i ett multietniskt samhälle med blandade etniciteter. Men 

detta är heller ingen självklarhet för etniska grupper eller föräldrar som präglas av 

gränsdragningar, etniciteter och olika kulturer. Här växer det fram nya etniciteter som är 

mångkulturella och hybrida. Kulturer korsas med varandra. 

Identitetsarbete handlar om att hitta sig själv, finna känslan av tillhörighet. Utifrån påverkan från 

föräldrar och samhället formar ungdomarna sin identitet. Det som är specifikt med dessa 

ungdomar är att de är gränsöverskridande och mer öppna för andras kulturer. Det är en resurs för 

ungdomarna att de har stor förståelse för andra kulturer och att de har vuxit upp i ett 

mångkulturellt samhälle har bidragit till det.   

 

Ålund hävdar även att sociala orättvisor förvrängs till kulturella olikheter. 

Mötet mellan invandrare/svensk ses ofta som primitiv/traditionell och civiliserad/modernt. Den 
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främmande kulturen ses ofta som den grundläggande orsaken till problem när det gäller 

invandrare. Hon menar även att media har haft en stor roll här eftersom man har sänt ut en negativ 

bild av invandrare och deras kulturer. Man lyfter ständigt fram det negativa och menar att 

invandrarkulturer leder till våld, konflikt, kriminalitet, kulturkrockar etcetera. Denna bild som ges 

ut är negativ eftersom den begränsar möjligheter och handlingsutrymme för invandrare. 

Tonvikten läggs på den främmande kulturen och man glömmer bort diskrimineringen, 

utanförskapet, underordningen, arbetslösheten och segregeringen. Ålund menar att: 

 

”Fokus förskjuts från sociala livsvillkor till etniska och kulturella, varigenom den sociala 

ojämlikhetens realiteter och konsekvenser osynliggörs. Invandrarungdomars ”misslyckande”, 

underprestation och utanförskap, ses som förorsakad av deras egna kulturella bakgrund och 

konsekvensen blir lätt framväxten av ett etniskt delat samhälle”. (Ålund 1997, s. 166).   

 

Vidare menar Ålund att man bör tänka på att invandrarkulturer skapas under svenska 

förhållanden. Det är inget som är medfött eller som de tar med sig hit till Sverige. Man visar att 

det finns två sätt att se på kulturell identitet, ett essentialistiskt och ett konstruktivistiskt. Det 

essentialistiska perspektivet betonar homogena och åtskilda kulturer med fasta och oföränderliga 

värderingar, gemensamt ursprung och tillhörighet i en specifik kultur. Man menar att man bär 

med sig den kulturella identiteten livet ut. I det konstruktivistiska perspektivet menar man att 

kultur är något som skapas hela tiden och formas i specifika kontexter. Kultur är inte något som 

är fixerat och bestämt.  

 

Den andra forskaren som har inspirerat oss är etnologen Åsa Andersson som i sin avhandling 

”Inte samma lika – identifikationer hos tonårsflickor i en multietnisk stadsdel” har intervjuat 24 

flickor med olika ursprung och visat att det finns en extrem variation bland dessa flickors 

levnadssätt. Det enda flickorna har gemensamt är att de gick i skolan i samma stadsdel. 

Identifikation, tillhörighet, kön, ungdom, etnicitet, plats och social skiktning står i centrum för 

Anderssons studie.  

Andersson hävdar att ungdomskulturforskningen främst har inriktat sig på att utforska de tydliga 

grupperingarna av ungdomar som definieras utifrån stil, musik, konsumtion etcetera. Man har 

forskat om det som har synts till på gatan och i offentliga rum. Andersson menar att flickorna har 

blivit underordnade inom ungdomsforskningen eftersom de inte har varit synliga på gatan och i 

offentliga rum i lika stor utsträckning som pojkarna. Hon anser att det råder en obalans i 

ungdomsforskningen då det är mest pojkar som det har forskats om. Hon vill visa att det finns 
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mer att bidra med när det gäller ungdomsforskningen, det är inte bara de ”expressiva” 

ungdomskulturerna som finns. (Andersson, 2003). 

 

Andersson hävdar även att flickor med invandrarbakgrund på sistone har uppmärksammats allt 

mer i media. ”Unga kvinnor och flickor, i synnerhet de med invandrarbakgrund, har diskursivt 

formats till en kategori som i offentlig medialiserad debatt uppmärksammats allt mer. Ibland är 

tonen hoppfull men oftare bekymrad, och fokus riktas många gånger mot sådant som definieras 

som problem, brister och missförhållanden”. (Andersson 2003, s. 17). 

 

Vidare menar Andersson att det inte finns mycket forskning om ungdomar i multietniska miljöer 

eftersom dessa miljöer inte har en lång historia bakom sig. (Andersson, 2003). Utifrån flickornas 

egna berättelser och tolkningar beskriver hon vad det innebär att vara en ung kvinna i en 

multietnisk miljö. Identifikation och tillhörighet är nyckelord.  

 

Ett viktigt bidrag som Andersson lyfter fram är den bild som finns i det svenska samhället om att 

invandrartjejer lever i patriarkala familjer. Det är mycket vanligt att man säger: flickor får inte ha 

killar, flickor får inte flytta hemifrån och flickor måste gifta sig med någon från samma land. Man 

tecknar en modell av hur invandrartjejer lever och den beskrivs som om den vore oföränderlig. 

”Ingen framställer det som att man lyder blint och ingen presenterar heller de egna föräldrarna 

och familjerna som oresonliga despoter som personifierar det patriarkala, utan flickorna försöker 

snarare tydliggöra hur föräldrarna utifrån sina positioner också har detta system att hantera och 

förhandla med”. (Andersson 2003, s. 124). 

 

Andersson beskriver även en utredning som Integrationsverket har gjort där syftet har varit att 

“studera villkoren för flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund än majoritetsbefolkningen” 

och “som befinner sig i utsatta situationer”. (Andersson 2003, s. 130).  Integrationsverket menar 

att det är viktigt att konflikter inte kopplas ihop med kulturkonflikter bara för att de äger rum i 

familjer som har en annan etnisk bakgrund än den svenska. Det finns en tendens att se dessa 

flickors problem i termer av kultur- och generationskonflikter. Deras problem kopplas jämt och 

ständigt till att flickorna tillhör en annan kultur. Flickorna hamnar i en situation där de inte kan 

vara ärliga och uttrycka sina känslor, varken för ”staten” eller föräldrarna. De kanske lever under 

förtryckande förhållanden men vill inte svika sin familj och väljer därmed att inte berätta hur de 

egentligen lever. Det finns en etablerad bild av invandrarfamiljen som ”konfliktfylld och 

förtryckande”, denna bild vill inte flickorna förstärka. På detta vis är flickorna begränsade från 
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två håll. (Andersson, 2003). 

Viktiga bidrag som Andersson lyfter fram i sin undersökning är att invandrarflickor har skilda 

levnadssätt, de tolkar saker och ting olika och det finns en extrem variation i val av livsstil. De är 

en heterogen grupp, det enda de har gemensamt är att de är att de har en annan etnisk bakgrund än 

den svenska. 

 

Det som är gemensamt för både Ålunds och Anderssons forskning är att de har lyft fram 

variationer bland invandrarungdomar i Sverige. Ålunds forskning har varit mer inriktad på 

ungdomar och deras identitet. Hon visar på komplexitet bland dessa ungdomar och lyfter fram 

begrepp som är viktiga och aktuella i dagens samhälle, till exempel hybrida identiteter. Andersson 

både fördjupar och kritiskt granskar Ålunds analys men hon fokuserar mer på könsrelationer. Hon 

är mer inriktad på att synliggöra flickorna och deras berättelser.  

 

En stor del av syftet med vår undersökning har varit att få en bild av hur tjejernas fritid ser ut. Vi 

ville ta reda på vad fritid innebär för dessa tjejer och vilka faktorer som påverkar deras fritid. 

Därför har vi valt att i den teoretiska utgångspunkten presentera innebörden av fritid och dess 

betydelse.  

 

4.3 Vad är fritid?  

I Nationalencyklopedin beskrivs fritiden som den del av dygnet/veckan som inte upptas av arbete, 

måltider och sömn. (Eskilsson, 2000). I takt med övergången från att vara ett jordbrukssamhälle 

till ett industrisamhälle fick fritiden en ny innebörd. Allt fler människor började arbeta och tiden 

fick en tydlig indelning. Människor började engagera sig i fackföreningar och politiska partier 

och man krävde i varje fall att en del av dygnets timmar skulle vara egen tid. På det sättet 

utvecklades uppdelningen mellan arbete och fritid. Man fann ett nytt sätt att förhålla sig till tiden. 

Människan har alltid haft ett visst mått av tid för sig själv, tid då man inte behövt arbeta eller ägna 

sig åt något som man måste göra. Men den fria tiden har varit ojämnt fördelad. Faktorer som har 

styrt vårt val av fritidsaktiviteter har varit klass, kön, ålder och etnicitet. (SOU, 1996:3).  

 

Vad är fritid då? Är fritid den tid man inte arbetar? Om man är arbetslös då, finns det ingen fritid 

eller finns det fritid hela tiden? (SOU, 1996:3).  

För de flesta av oss är fritiden något självklart. Den fria knyts samman med den tid som är helt fri 

från krav och förväntningar, i synnerhet när man inte studerar eller arbetar. Fritiden är inte ett 
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entydigt begrepp. När man shoppar, lagar mat eller tränar är det lätt att ställa sig frågan: Är detta 

min fria tid eller inte? Fritidsbegreppet är ett mångsidigt begrepp och vad det innebär kan ibland 

vara svårt att avgöra. (Friberg & Jonsson, 2003). 

 

Fritidsvetaren Mats Carlsson har gett ordet fritid en definition utifrån fem olika aspekter: tid, 

aktivitet, livsstil, sinnestillstånd och sektor. Utifrån dessa fem aspekter ges en helhetsbild av vad 

som menas med fritid.  

• Tid är den första aspekten och då talar man om fri tid. Det är den tid som man kan förfoga till 

precis vad man vill. 

• Aktivitet – här talar man om att göra något, till exempel att utöva någon fritidaktivitet eller 

bara umgås med vänner/familj/släkt. ”Att inte göra någonting” räknas också som en aktivitet i 

denna aspekt. Men att vara aktiv på fritiden gör att man mår bättre, både fysiskt och psykiskt. 

Vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas av vad vi väljer att göra eller inte göra på vår fritid. 

I denna aspekt har val av aktiviteter inte att göra med endast intresse. Kön, ålder, socialt 

nätverk, fritidsutbud, tid och pengar är faktorer av betydelse för fritiden.  

• Livsstil – man kan utnyttja fritiden för personlig utveckling, visa vem man är och vem man 

vill vara. Val av aktivitet, vilket slags liv man lever och val av umgänge bidrar till att ge en 

helhetsbild av en person. Olika livsstilar finns i varje ungdomsgeneration, de formas och 

förändras genom åren. Attityd, val av klädsel och musiksmak gör att vissa grupper skiljer sig 

från andra.  Ungdomar väljer oftast att umgås med personer inom sin etniska eller sociala 

grupp. Carlsson menar att så här har det sett ut i alla tider. För vissa kan det vara svårt att veta 

var gränsen mellan arbete och fritid går eftersom man har gjort det till sitt levebröd. Ett 

exempel på detta är fotbollspelare, de hittar ett sätt att både leva och försörja sig på.  

• Sinnestillstånd – här talar man om känslorna fritiden ger, då menar man starka känslor av 

frihet och glädje. Man talar om ett mentalt tillstånd där man är ”lycklig”. Dessa känslor av 

upplevelser är personliga, olika människor mår bra av olika saker och därför varierar dessa 

känslor från person till person. 

• Sektor – i den sista aspekten av Carlssons definition av fritid talar man om ett område där 

flera olika verksamheter ingår. Hit räknas: simhallar, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, teater, 

bio, museer etc. Det är de olika kommunernas fritidsnämnder som till stor del ansvarar för 

detta. (Friberg & Jonsson, 2003). 
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Faktorer som man bör ha i åtanke när det gäller fritid är; klasstillhörighet, kultur, kön och om man 

bor på landsbygd eller i stad. Hur mycket fritid man har och hur man använder den är en klass- 

och kulturfråga. Olika kulturer kan åtskiljas genom att tala om dem som individ eller 

grupporienterade. I grupporienterade samhällen har familj och släkt en enorm betydelse, större än 

i Sverige. Nästan all ledig tid ägnas åt familj och släkt. Oftast är det ovanligt och ickeönskvärt att 

utöva fritidsaktiviteter på egen hand. I dessa grupporienterade samhällen är det stora skillnader 

mellan pojkars och flickors fritid. Männen har mer fri tid än kvinnorna eftersom hushåll och barn 

ligger på kvinnans ansvar. (Friberg & Jonsson, 2003).  

Fritidsvetaren Ulf Blomdahl menar att: ”Fritiden varierar mycket beroende på kön, föräldrarnas 

utbildning och yrke, vilket land de kommer ifrån, om de är födda i Sverige, om föräldrarna 

kommer från landsbygd eller tätort, hur lång tid de har varit här och om de bor i en liten kommun 

eller i en storstad och så vidare”. (Ericsson & Poikolainen 1995, s. 30).   

 

Fritiden är i ständig förändring och dessutom påverkar vårt liv enormt. I dagens samhälle pratar 

man om att man har gått från ett industrisamhälle till ett upplevelsesamhälle. Det är vad vi 

upplever som är viktigt och betydande idag, inte vad vi är eller vad vi har. Genom fritiden 

försöker man finna en mening i tillvaron eller ett livsmål som ska leda till personlig utveckling. 

(Zetterberg, 1998).  

 

Fritiden har en stor betydelse i våra liv och vår utveckling till lyckliga människor. Den har också 

ett värde i sig om man använder den klokt, fritid är inte bara tid efter arbetet eller sådant som man 

måste göra. Men självklart ska det finnas tid att bara ägna sig åt att ”göra ingenting”. (Eskilsson, 

2000). 

 

4.4 Diskursen om hedersrelaterat våld och förtryck 

Innan vi lyfter fram tjejernas berättelser kommer vi att ge en kort bakgrund till den diskurs som 

finns i välfärdsstatens institutioner om invandrartjejer.  

Vi anser att det finns en diskurs i det svenska samhället om att invandrartjejer är förtryckta. Vi 

kunde hitta hur många böcker som helst som behandlar detta ämne. Bland ett stort utbud av 

liknande böcker har vi valt att ge exempel på en bok som heter ”Förtryck och våld i hederns 

namn”. Boken är en vägledning för socialtjänsten, skolan, polisen, kvinno/tjejjourer och 

ungdomsmottagningar i Sörmland och beskriver hur man ska arbeta mot våld och förtryck i 

hederns namn. Syftet med denna bok är att bidra med kunskap om hedersproblematiken. Den 

svenska regeringen satsar 180 miljoner kronor för år 2003-2007 för att man ska kunna kartlägga 
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och analysera behovet av insatser för kvinnor och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld. Det 

var först efter att Pela Atroshi och Fadime Sahindal mördades som detta problem fick stor 

uppmärksamhet. Den här boken beskriver nästan i detalj hur man ska gå tillväga för att förhindra 

hedersrelaterat våld och förtryck. (Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2005).  

Den ger även ett intryck av att majoriteten av invandrartjejer lever under sådana förhållanden. 

 

4.5 Media 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund om medias diskurs när det gäller invandrartjejer. 

Därefter kommer vi i vår analys att fokusera på de teman som utvecklades i samtal med våra 

intervjupersoner. 

SOU har gjort en utredning om makt, integration och strukturell diskriminering där Masoud 

Kamali har varit särskild utredare. I Stockholm, Göteborg och Malmö hölls fyra hearingar och 18 

fokusgrupper med invånarna i dessa städer. Sammanlagt deltog 160 personer med olika kön, ålder 

och olika etniska bakgrunder. Deltagarna kommer från marginaliserade och stigmatiserade 

områden och de bidrog med olika berättelser, erfarenheter och synpunkter. Man diskuterade olika 

områden som är viktiga i samhället, däribland medias roll. Följande diskussion ägde rum på 

hearingarna som hölls: 

 

Man är överens om att det sättet som invandrare beskrivs i massmedierna är diskriminerande. 

Stereotyper reproduceras av invandrare och andra etniska grupper på grund av medias 

framställning. En negativ bild ges av invandrare och de länder de kommer ifrån. Man menar att 

invandrare och deras främmande kultur är orsaken till samhällets problem. 

”De flesta är överens om att medierna ger en överdrivet negativ bild av personer med utländsk 

bakgrund, invandring, förorten och de invandrades hemländer, vilket underbygger en 

vardagsrasism”. (SOU 2005:69, s. 99). Segregering i samhället, fördomar och vardaglig rasism är 

resultatet av medias framställning av invandrare. 

Man hävdar att händelser rapporteras olika beroende på om man är svensk eller invandrare. Om 

det är invandrare inblandade i en händelse förstorar man upp problemet, man hade inte gjort på 

samma vis om en svensk hade varit inblandad. På ett implicit sätt klargör man om det är en 

svensk eller invandrare genom att skriva ”svensk medborgare”. Man skriver på ett sätt så att 

läsaren ska förstå att det är en invandrare man pratar om. Framförallt fick mordet på Fadime stor 

uppmärksamhet. Såhär säger en av deltagarna på hearingen:  
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”Det finns tusentals kurder i Sverige. Hur många kurdiska pappor mördar sina barn? En gång! 

Och det har skrivits om det i massmedierna i veckor, månader och år. Det förstår jag inte. Det är 

vansinne”. (Man i Malmö). (SOU 2005:69, s. 102). 

 

Deltagarna anser att media lägger större tonvikt på personens bakgrund än själva händelsen, det 

gör att ”vi” och ”dom” åtskiljs ännu mer. För vissa svenskar är media den enda förbindelsen med 

invandrare då de inte känner eller umgås med invandrare. Den enda information de får om 

invandrare är via media och det är ofta en negativ bild som når de och i sin tur orsakar rädsla och 

bidrar till fördomar. (SOU, 2005:69).  

 

Mycket tyder på att media spelar en avgörande roll i konstruktionen av stereotypiska bilder av 

invandrare i det svenska samhället. Den här föreställningen bidrar till att invandrartjejer ses som 

en homogen grupp, som om alla lever under förtryck och kontroll. Freja säger till exempel att:  
 

”Jag tycker att det finns en negativ föreställning om invandrartjejer och det jag har fått se främst genom media. Jag 

visste till exempel inte ens att det fanns ett begrepp som heter hedersmord förrän jag såg på TV vad som hade hänt 

Fadime. Det ordet lärde jag mig från media och inte hemifrån”.  
 

När vi frågade våra intervjupersoner om vad de tycker att det finns för föreställning om 

invandrartjejer i samhället är de flesta överens om att det finns en negativ bild av deras 

levnadssätt. De flesta av våra intervjupersoner nämner Fadime Sahindal när vi pratar om media 

och menar att denna negativa bild av invandrartjejers levnadssätt färgglades efter att hon 

mördades. 
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5. Analys och resultat 

Utifrån våra intervjuer med tjejerna, teorierna och tidigare forskning kommer vi nu att skriva vår 

analys. Teman som har uppkommit under intervjuernas gång är: Etnicitet, fritid, etnisk identitet, 

etnisk diskriminering, utanförskap, offentliga rummet, hushållsarbete, syskonrelationer, 

föräldrarnas umgänge och etnisk integration.  

 

5.1 Etnicitetens betydelse 

Giddens förklarar etnicitet som: ”kulturella värden och normer som skiljer medlemmarna i en viss 

grupp från andra grupper”. (Giddens 2003, s. 553). Han menar att det finns vissa drag som 

används för åtskilja grupper, till exempel språk, historia, religion, ursprung, kläder etcetera. 

Etnicitet står i centrum för både individuell identitet och gruppidentitet. Giddens anser att: ”Det 

utgör en viktig röd tråd som kopplar samman nuet och det förflutna och hålls ofta levande med 

hjälp av kulturella traditioner”. (Giddens 2003, s. 229). Etnicitetsbegreppet är inte något medfött, 

det är ett socialt fenomen som produceras och reproduceras över tid. (Giddens, 2003).  

Även Ålund menar att etnicitet skapas och förändras ständigt beroende på hur de sociala 

relationerna i samhället utvecklas. (Ålund, 1999).  

 

En av frågeställningarna i vår undersökning är att se vilken betydelse etnicitet har för tjejernas 

levnadssätt. Såhär säger Jeta och Enisa när de pratar om relationer till killar.  

 

Jeta: ” Jag har en pojkvän och vi har varit tillsammans i ett och ett halvt år, han kommer också från Kosovo. Men 

jag vet att min familj skulle accepterat min pojkvän oavsett vilket land han kommer ifrån eller vad han har för 

religion. Det spelar ingen roll för mig heller så länge han är snäll och ärlig mot mig. För mig är ärlighet är det 

viktigaste”.  

  

Enisa: ” Jag har ingen pojkvän just nu, mina föräldrar vill inte att jag ska ha ett förhållande med någon förrän jag 

blir klar med min högskoleutbildning. Men när jag blir tillsammans med någon måste han vara kosovoalban och 

muslim, min pappa skulle aldrig acceptera något annat”. 

 

Båda Jeta och Enisa kommer från samma land och har samma etnicitet. Det är i princip det enda 

de har gemensamt. De lever helt olika liv, Jeta har mer frihet när det gäller hennes val av livsstil 

medan Enisa lever under mer stränga förhållanden och har begränsade valmöjligheter. Vi fann det 

intressant att Jetas föräldrar är pensionärer och har ingen utbildning alls medan Enisas föräldrar är 

yngre och pappan är högskoleutbildad och familjen har dessutom bott i Sverige under en längre 

tid. I det här fallet kan vi se att graden av frihet som tjejerna har inte har att göra med etnicitet 
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eller föräldrarnas utbildning. Pojkvänstemat är oftast ett laddat ämne som även kopplas till 

etnicitet. Det är en känslig fråga för alla, både föräldrar och deras barn, oavsett var man kommer 

från. I alla våra intervjupersoners fall, förutom Jetas, tycks det vara viktigt att pojkvännen tillhör 

samma religion och i vissa fall kommer från samma land. Detta är inget som tjejerna uppfattar 

som förtryckande eller konstigt. Såhär säger Freja: 
 

”Egentligen är det inte så konstigt att föräldrar vill att deras barn ska vara tillsammans med någon som kommer 

från samma land och har samma religion. Det är inte bara invandrare som tycker så, jag har hört många svenskar 

som inte vill att deras barn blir ihop med folk från vissa länder och vissa kulturer. Jag tror att det handlar mer om 

att man vill sitt barns bästa, man hör så många saker om vissa religioner att folk blir rädda om deras barn blir ihop 

med nån av de”. 

 

Här ser vi att Freja uttrycker en förståelse för varför föräldrar vill att barnen ska bli tillsammans 

med personer ”inom den egna etniska gruppen”. Det finns många fördomar i samhället om vissa 

människor och deras kulturer, det verkar som att folk tycker att det är säkrast att hålla sig till det 

som man redan är bekant med. Eftersom man känner till normerna och traditionerna i den egna 

kulturen kan man i stora drag veta hur saker ”fungerar” och detta kan kännas tryggt för 

föräldrarna. Freja anser inte att detta bara existerar hos invandrare men även hos svenskar. Hon 

tycker inte att det är något märkvärdigt med det, föräldrarna är bara måna om sina barn. 

 

5.2 Fritid 

Idag är fritiden något självklart för de flesta av oss. Men fritiden är ett mångsidigt begrepp och 

vad det innebär kan ibland vara svårt att avgöra. När man shoppar, lagar mat eller tränar är det lätt 

att undra om det är ens fria tid eller inte.  

Hur mycket fritid man har och hur man använder den är även en klass- och kulturfråga. Man kan 

se en skillnad när det gäller fritid bland människor beroende på om man tillhör ett grupp- eller 

individorienterat samhälle. I grupporienterade samhällen har familj och släkt en enorm betydelse, 

all ledig tid ägnas åt att umgås med dem. Att utöva fritidsaktiviteter på egen hand är ofta ovanligt 

och icke önskvärt. Här kan man även se stora skillnader bland könen när det gäller fritid. Männen 

har mer ledig tid än kvinnorna eftersom hushåll och barn ligger på kvinnans ansvar.  (Friberg & 

Jonsson, 2003). 

Vad innebär då fritid för våra intervjupersoner? Vi kunde se en klar variation bland tjejerna och 

deras fritid. För vissa av dem består fritiden av att hjälpa till hemma och umgås med familj och 

släkt medan andra umgås med vänner och gör det de finner intressant. Så här beskriver Jeta sin 

fritid: 
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”Efter skolan brukar jag ta en runda på stan om det är fint väder. Annars umgås jag med min mamma och mina 

vänner. Jag älskar att umgås med min mamma och allt vi gör, gör vi tillsammans. På helgerna åker vi nästan alltid 

bort till någon av mina syskon och ibland går jag på albanska fester”. 

 

Jeta har frihet att göra precis vad hon vill på sin fritid, det är ingen som hindrar henne. Hon får 

vara ute hur länge hon vill och även sova över hos sina vänner. Men Jeta väljer ändå att umgås 

med sin mamma mest. Hon uppger även att hon aldrig hade kunnat lämna sin mamma ensam 

hemma och ständigt gå ut själv. Hon förklarar även att hon och hennes mamma har gemensamma 

vänner som de brukar umgås med. Hon älskar att umgås med mamman för att hon tycker att 

hennes mamma är modern och ungdomlig trots att hon är pensionär. Samtidigt känner Jeta att hon 

har ett visst ansvar för sin mamma eftersom de två bor ensamma. Jetas mamma behärskar inte det 

svenska språket så bra och därför är det Jeta som får sköta alla myndighetsärenden, allt från att 

vara tolk åt mamman till att betala räkningarna. 

Nadjas fritid skiljer sig från Jetas. Såhär beskriver hon sin fria tid: 

 
”När jag kommer hem från skolan brukar jag städa, det finns alltid något att göra. Resten av kvällen tittar jag på 

TV, antingen ensam eller med min lillasyster. Jag vill hemskt gärna gå på någon danskurs och lära mig dansa för jag 

älskar dans. Jag tycker även om att spela volleyboll och hade gärna gjort det på min fritid men jag får inte göra det 

för min pappa. Jag gör inget speciellt på min fritid förutom att vara hemma och ibland besöka släktingar”. 

 

Nadja har begränsade möjligheter när det gäller att utöva någon fritidsaktivitet eftersom hennes 

pappa inte tillåter det. Det är mycket hon vill göra men som pappan inte tillåter. Hon tycker inte 

att det är rättvist att inte själv få bestämma vad hon ska göra på sin fritid men hon säger att hon 

accepterar sin situation och inte gör motstånd eftersom hon inte anser sig ha något annat val. 

 

Även Enisa har önskemål om att utnyttja sin fritid till att göra något som hon anser skulle vara 

intressant och spännande. 

 
”Den här sommaren vill jag så gärna åka till USA som aupair med min kompis men jag får inte göra det. Min 

kompis får av sina föräldrar och de har försökt att övertala mina också men de vill inte. Så nu åker inte min kompis 

heller”. 
 

Liksom Nadja har även Enisa begränsade möjligheter till att göra vad hon vill på sin fritid. Hon 

vill åka med sin barndomsvän till USA som aupair. Tjejernas föräldrar umgås på fritiden så Enisa 



 21

förstår inte varför hennes kompis får åka men inte hon själv. Hennes föräldrar sätter stopp för 

både Enisa och hennes kompis planer, eftersom de vill åka tillsammans.  

 

Eliana använder sin fritid till att göra saker som hon tycker är roliga. Såhär beskriver hon sin 

fritid: 
 

”Efter skolan försöker jag att göra mina läxor så fort som möjligt för att kunna vara ledig resten av dagen. Om jag 

vill och om jag orkar hjälper jag till hemma med städning. Men för det mesta umgås jag med mina vänner, vi går ut 

på stan och fikar, handlar kläder. På helgerna festar jag. Innan tränade jag fotboll men slutade för att jag hamnade i 

bråk med min tränare”. 

 

Bland våra intervjupersoner är det Eliana som vi anser har mest fritid om man utgår från att fritid 

är den tid som är helt fri från krav och förväntningar. Visserligen gör hon sina läxor efter skolan 

men resten av tiden gör hon det hon känner för. Inga krav ställs på henne hemifrån om att hon ska 

hjälpa till med städning etcetera, hon har frihet att göra i princip vad hon vill så länge hon passar 

tiderna när hon ska komma hem.  

Fritiden och dess betydelse har olika innebörder för våra intervjupersoner. Ingen sysslar för 

tillfället med någon fritidsaktivitet. De tjejer som har möjlighet att utöva någon fritidsaktivitet gör 

inte det medan de som väldigt gärna vill göra det inte har några möjligheter. Som vi har nämnt är 

Nadjas stora intressen dans och volleyboll och Enisa vill väldigt gärna åka till USA för att jobba 

som aupair i sommar men ingen av dem tillåts att göra det de önskar på sin fritid. Vi kan inte se 

någon större variation när det gäller utövning av fritidsaktiviteter men däremot finns det 

variationer när det gäller graden av frihet att kunna göra det de önskar. 

 

Nilsson betonar vikten av fritid och dess betydelse för ungdomars identitetsarbete. Han menar att 

fritiden bidrar till att strukturera ungdomars vardag genom att förena olika sfärer i livet och hålla 

dem isär. Vad vi väljer att göra och inte göra avslöjar om vilka vi är och under vilka livsvillkor vi 

lever. Han menar även att fritiden kan ses som social scen där ungdomar utvecklar identiteter, 

kulturer och livsprojekt. Men primärt handlar fritid om upplevelser där kärlek, nöjen, vänskap och 

vila tar plats. Nilsson skriver: 

”Fritiden är den del av tillvaron som tillåter dem att ha kul, roa sig, koppla av (från skolan eller 

arbetet), ”ta det lugnt” samt umgås med kompisar och flick- respektive pojkvänner”. (Nilsson 

2001, s. 381). 
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Vi håller med Nilsson om att fritiden är viktig för ungdomars identitetsarbete och vi tycker att alla 

människor, oavsett kön, ålder och etnicitet, borde ha rätt till att använda sin fritid till det dem 

själva önskar.  

 

5.3 Etnisk identitet 

Ofta får invandrare frågan ”Vad känner du dig som, svensk eller invandrare?”. Andersson 

diskuterar betydelsen av att man uppmanar invandrare att tillkännage sin identitet. Man uppmanar 

de till att svara på frågan som om de vore skyldiga till det. Hon menar att många blir slagna av 

den absurda frågan. Kan folk inte förstå att man kan känna sig som bådadera i och med att man 

bor i Sverige samtidigt som man har med sig en annan kultur i bagaget. Ungdomar uppmanas om 

att vittna om att de inte bara kan vara, de måste namnge en identitet. Att namnge en identitet leder 

till att alla andra identiteter osynliggörs till exempel kön, klass, religion, språk, generation 

etcetera. Varför man efterfrågar den etniska varan på detta förenklade sätt kan ha att göra med 

den kulturaliseringstendens som man har fört inom offentliga diskussioner om de sociala 

missförhållanden den senaste tiden. Man har försökt finna problem och brister som ibland 

förklaras med kulturella olikheter. Liksom Ålund menar Andersson att man ger ut en bild av att 

”invandrarkulturer” är problematiska.  

 

Flickorna i Anderssons studie uttrycker sin etniska tillhörighet som något som handlar om 

känslor. Andersson menar att flickorna är glada över att de kommer ifrån det land som de 

kommer ifrån. Det är en känsla av stolthet. Ingen av flickorna i hennes studie trodde att de i 

framtiden skulle känna sig helt som svenskar eller eventuellt kalla sig för svensk. Trots att vissa 

flickor har en förälder som är svensk, eller att flickorna är födda i Sverige och inte har något 

minne från något annat land. Andersson förklarar att det kan ses som ett avståndstagande med det 

som föräldrarna identifierar sig med. Hon ställer sig kritisk till att man som ung tvingas att välja 

sida, varför kan man inte vara bådadera? (Andersson, 2003). 

 

Detta framgick även av Freja när hon pratar om etnisk tillhörighet. 

 
”Jag är född här men jag känner mig inte som  svensk eller invandrare. Jag känner ingen speciell tillhörighet med 

varken det ena eller det andra landet, Jag är jag liksom.” (Freja). 

 

Freja är född i Sverige och föräldrarna har bott här i över 20 år nu. Hon har inga minnen från 

Libanon eftersom hon är född och uppvuxen i Sverige. Hon är 18 år gammal och har varit i 
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Libanon sammanlagt tre gånger under hela sitt liv. Ändå känner hon inte sig som svensk eller 

libanes. Hon anser inte att det är viktigt att kunna namnge sin etnicitet, hon tycker att hon har en 

identitet som en individ och det räcker för henne. Även Eliana, 18, är född i Sverige och hennes 

föräldrar har bott här ungefär lika länge som Frejas.  När vi frågade Eliana vad hon känner mest 

tillhörighet med, den svenska eller assyriska kulturen, verkade hon till en början tveksam. Hon 

visste inte riktigt vad hon skulle svara. 

 
”Jag vet inte riktigt men många har trott att jag kommer från en svensk familj. Kanske för att vi lever ganska mycket 

som svenskar. Jag har både svenska och utländska vänner, tjejer och killar. Umgås ständigt med de på fritiden, för 

mig spelar det ingen roll var mina vänner kommer ifrån. Jag umgås med alla. Det är jag själv som väljer vem jag ska 

vara med”. 

 

Eliana är osäker på om hon känner sig som svensk eller invandrare. Hon ger inget direkt svar på 

frågan, istället pratar hon om att hon umgås med både svenskar och invandrare. Hon börjar 

identifiera sig med andra och hur hon tror folk ser på henne. Men under intervjuns gång kunde vi 

märka att hon kunde relatera till både den svenska och assyriska kulturen. Hon känner tillhörighet 

till båda kulturerna, hon är svensk och assyrier.   

 

5.4 Etnisk diskriminering 

Under rubriken begreppsförklaring har vi förklarat etnisk diskriminering som en upplevelse av 

särbehandling som missgynnar, kränker eller begränsar individens handlingsutrymme och 

valmöjligheter på ett direkt eller indirekt sätt. Man kränker individens personliga integritet och 

det är ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Direkt diskriminering sker när till 

exempel en person inte tillåts komma in på krogen på grund av ens utländska utseende. Indirekt 

diskriminering sker när man sätter krav som man vet att invandrare har svårt att uppfylla till 

exempel felfri svenska när man söker arbete. Ordet etnisk diskriminering säger sig självt, man 

diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet. Etnisk diskriminering karakteriseras av orättvis eller 

kränkande behandling på grund av etnisk tillhörighet och kopplas ihop med diskriminerande 

handlingar som utövas av både individ och samhälle. (www.sverigemotrasism.se 2005-05-10). 

 

Två av tjejerna i vår undersökning uppger att de har känt sig etniskt diskriminerade.  

 
”Jag har flera gånger känt mig diskriminerad och det är på grund av min slöja. Jag har sökt över 40 jobb i olika 

kommuner i XXX men har aldrig fått nåt svar. Inte blivit kallad till intervju, inte fått nåt brev om att de har mottagit 

min ansökan, ingenting alls! Jag undrar om det är möjligt ibland, 40 jobb och inte ett enda svar…” (Nadja). 
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Nadja tror att folk inte vill anställa henne på grund av hon bär slöja och har ett arabiskt namn. 

Hon tror att folk har en uppfattning om att tjejer/kvinnor som bär slöja lever under stränga 

förhållanden och man är rädd för att få eventuella problem med deras familjer. Hon berättar om 

ett fall där en tjej som bar slöja fick ett arbete på en pizzeria och när tjejen började arbeta så följde 

hennes pappa med. Han ville vara där för att se till att inget hände dottern. Innan arbetsdagen var 

slut fick hon sparken. Nadja tror att folk hör sådana här berättelser utifrån enstaka fall och det gör 

att de blir rädda att anställa dessa tjejer. De vill helt enkelt inte ha problem, säger hon. Nadja ser 

sin slöja som ett stoppmärke, både när det gäller arbets- och kärleksliv. 

 

Denna rädsla bekräftar Ålund utifrån AMS uppgifter om etnisk diskriminering på 

arbetsmarknaden: 

”Svenska arbetsgivare tenderar att föredra en svensk sökande framför en invandrarsökande. 

Orsaken kan vara fördomar och diskriminering utifrån etnicitet, men kanske mera ofta okunskap 

och rädsla för det främmande”. (Ålund 1997, s. 75). 

 

Även Jeta uppger att hon har känt sig etniskt diskriminerad: 
 

”Jag har faktiskt flera gånger känt mig diskriminerad på grund av mitt utseende, speciellt när jag är ute och 

handlar. Så fort jag går in i en affär har de alltid ögonen på mig. De tittar ständigt och jag vet varför. Det är 

obehagligt”.  

 

Jeta ger ingen djupare förklaring till hennes upplevelse av etnisk diskriminering förutom att hon 

ständigt känner sig iakttagen när hon är ute och handlar och att hon anser att det har att göra med 

att hon har ett utländskt utseende.  

 

Freja däremot har en annorlunda åsikt när det gäller att känna sig etniskt diskriminerad. Såhär 

uttrycker hon sig:  
 

”Jag har aldrig känt mig diskriminerad på grund av min etnicitet. Jag tycker att det har mycket att göra med ens 

egen inställning. Tänker man på att man blir diskriminerad på grund av ens etnicitet så känner man nog att man blir 

det. Om nån säger något till en betyder det inte att den personen säger det för att man är invandrare men för att man 

är en person”.  

 

Här talar Freja om att upplevelsen av etnisk diskriminering är kopplat till individens inställning. 

Hon menar att man inte alltid ska vara så kritisk till det folk säger och koppla det till sin etniska 
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bakgrund. Det behöver inte ha med det att göra anser hon. Hon tycker att man ser det man själv 

väljer att se. 

 

Även Andersson visar att vissa flickor inte kan identifiera sig med det svenska, de har varit med 

om händelser som de anser har varit rasistiska. De känner att de blivit diskriminerade på grund av 

sin etnicitet. De menar att har blivit påminda flera gånger om att det inte är deras land här. Dessa 

flickor kan inte kalla sig för svenskar eftersom de inte känner någon tillhörighet till det svenska 

landet. Därför blir tillhörigheten i den etniska gruppen mycket viktig för flickornas identitet. 

(Andersson, 2003).   

Andersson visar även att svenskar ibland känner sig på bortaplan i sitt eget land, i synnerhet de 

som bor i invandrartäta områden. Det är för att svenskar blir en minoritet i dessa områden där 

invandrare håller ihop inom ”de egna etniska grupperna”. I sin tur bildas fördomar mot svenskar 

och därmed känner de sig på bortaplan och upplever att de utsätts för rasism. Men den rasism 

svenskar upplever att de utsätts för ligger på en annan nivå än den invandrare utsätts för. Svenskar 

riskerar inte att bli avvisade på arbetsmarknaden eller av bostadsbolag på grund av namn, färg på 

hud och hår. Rasismens konsekvenser blir ofta diskriminering och kränkningar. Rasism finns 

både på strukturell och vardaglig nivå, gemensamt för dessa nivåer är att människor tilldelas 

positioner på differentierade och splittrande vis. Rasism på strukturell nivå syftar till segregation 

när det gäller bostad och arbete. Rasism på vardaglig nivå syftar till direkta möten där man känner 

sig diskriminerad på grund av ens etnicitet. (Andersson, 2003). 

 

5.5 Utanförskap 

Att tjejerna i vår undersökning har upplevt att de känner sig utanför vid umgänge med svenska 

skolkamrater kunde vi konstatera när vi frågade om de har upplevt att de har blivit etniskt 

diskriminerade. Det är här temat utanförskap dök upp. Känslan av utanförskap märker de 

tydligast när de har diskussioner med svenska skolkamrater. De menar att deras skolkamrater har 

en uppfattning om att invandrartjejer är kontrollerade hemifrån, att de inte får gå ut så mycket och 

att de inte lever sitt liv så som de själva vill göra. Såhär uttrycker Zara sig: 
 

”Jag känner mig utanför när jag umgås med svenskar i skolan ibland. När de pratar om sitt privatliv och vad de har 

gjort på helgerna kan jag känna mig utanför eftersom jag inte gör vissa saker som de gör. Då känner jag att de tittar 

lite förvånat på mig men jag skäms inte. Jag står för det jag gör och inte gör och jag skulle inte vilja göra alla de 

saker som de gör ändå”. 
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Zara är den tjej som vi anser har mest balans mellan sin egen kultur och den svenska. Hon lever 

inte som en ”svensk” men inte heller som en ”kroat”. Zara har ganska mycket regler att följa som 

hennes pappa och bror sätter upp men hon ser inte dessa regler som kontrollerande eller 

förtryckande. Hon både förstår och accepterar dessa regler eftersom hon vet att de finns till för 

hennes eget bästa. Zara har frihet och val att göra det hon önskar men hon vet också var gränsen 

går. Zara tycker att det är synd att hennes klasskamrater inte förstår att hon trivs med sitt liv. 

Istället påminner de henne ständigt om att hon inte går ut i lika stor utsträckning som de. 

 

Jeta beskriver här också känslan av utanförskap samtidigt som hon försöker försvara sig själv och 

andra tjejer inför klasskamraterna. 
 

”Mina klasskamrater tror att vi inte får gå ut, att vi inte får göra vissa saker och att vi inte har den frihet som de 

anser sig ha. När vi har diskussioner i klassen om detta försöker jag förklara för de att det inte stämmer för alla 

tjejer och att jag inte lever så. Jag har visst frihet men de nickar som om det inte skulle stämma. En  typisk 

kommentar som jag får höra är: ja eller hur?”  

 

Jeta är medveten om att det finns en bild hos svenska ungdomar om hur invandrartjejer lever och 

hon försöker att försvara denna bild. Hon vill visa de att alla tjejer inte lever så och att hon är ett 

exempel på det. Eftersom Jeta inte umgås med svenskar på fritiden så kan det ju vara svårt för 

henne att övertyga klasskamraterna om att hon är fri. Klasskamraterna ser inte att hon är fri 

eftersom de vistas i olika miljöer och har olika livsstilar.  

Denna känsla av utanförskap bekräftar även Ålund då hon skriver att hon många gånger i 

intervjuer med elever har sett att de känner sig utpekade och det existerar en känsla av underläge 

och utanförskap.  

 

5.6 Offentliga rummet 

Ålund menar att flickornas närvaro i det offentliga rummet är komplext eftersom flickor 

kontrolleras mer än pojkar. Helst vill man hålla flickorna borta från socialt olämpliga 

ungdomsmiljöer. ”Bra flickor” bör inte synas för mycket i offentliga miljöer. En fritidsledare i 

Ålunds studie menar att det finns en social kontroll som är mycket hård och följer man inte 

”reglerna” får man dåligt rykte. Flickor måste ständigt passa sig för vad de gör. (Ålund, 1997).  

Andersson talar om en slags övervakning i det offentliga rummet. Det är den etniska 

gemenskapen som står för denna övervakning och som flickorna identifierar sig med. Det är en 

slags kedja där flickan svarar inför föräldrarna och föräldrarna svarar inför den etniska gruppen. 

Det är på grund av detta som vissa flickor i Anderssons studie anser att föräldrarna är mer stränga 
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och kontrollerande mot dem. Detta medför att flickorna får mer regler att följa. Människorna i den 

etniska gruppen påverkar ofta varandras sätt att uppfostra sina barn. Föräldrarna vill inte att 

gruppen ska tala illa om deras barn, i synnerhet döttrarna. Dessa flickor menar att vissa problem 

inte finns i familjen men i omgivningen. Flickors handlingar ses som en spegel utåt där familjen 

visar uttryck för antingen respektabilitet eller brist på sådan. (Andersson, 2003). Detta kunde vi 

känna igen hos några av tjejerna i vår undersökning då de har ett ansvar för familjens rykte.  
 

”Jag får gå på fester men det får bara vara kroatiska fester och det får inte bli för ofta. Jag får inte gå varje gång det 

är fest men det vill jag heller inte göra. Hos oss är det inte bra att tjejer är ute för mycket, det finns gränser för allt. 

Man vill inte få dåligt rykte och om ni bor här så vet ni att det är väldigt lätt att få det. Därför tänker jag mycket på 

vad jag gör och vem jag går ut med”. (Zara).  

 

Att Zara har ett gott rykte om sig verkar vara viktigt både för henne och hennes familj. Hon 

påpekar att det är väldigt lätt att få ett dåligt rykte som tjej eftersom tjejer förväntas vara på ett 

visst sätt i hennes kultur. Vi anser att detta är en förklaring till varför vissa tjejer inte syns lika 

mycket som pojkar i det offentliga rummet. Tjejer har mer att förlora, familjens rykte ligger till 

största delen på deras ansvar. Det innebär att tjejerna måste vara försiktiga med vad de gör 

eftersom de ständigt är iakttagna av den egna etniska gruppen. Föräldrarna, i vissa fall bröderna, 

lägger stor vikt vid tjejernas relationer med killar. Några av våra intervjupersoner tillåts inte ha 

pojkvän förrän de gifter sig just av det skälet att inte ”skämma ut” familjen inför den etniska 

gruppen. 

 

5.7 Syskonrelationer 

Andersson talar även om dubbelt förmyndarskap när det gäller de unga männen/pojkarna som 

finns i respektive etnisk grupp. Hon menar att detta förmyndarskap bär med sig både trygghet och 

övervakning. Det kan vara tryggt att veta att man har någon som ställer upp för en ifall något 

skulle hända, till exempel sexuella eller rasistiska trakasserier. Samtidigt som det kan bli jobbigt 

eftersom de unga männen övervakar flickorna så att de inte överskrider gränserna.  

Flickorna anser denna kontrollutövning vara legitim om den sker av omsorg. (Andersson, 2003).  

En av flickorna i vår studie, Zara, bekräftar detta då hon talar om sin bror: 

 
”Eftersom min pappa jobbar mycket är det oftast han som känner att han måste hålla koll på vad jag gör. Visserligen 

känns det tryggt att han bryr sig men han är överbeskyddande ibland eftersom han ofta ringer för att se var jag är 

och vem jag är med. Jag tycker det är jobbigt”.  
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Zara uppskattar att hennes bror bryr sig om henne, hon vet att han finns där för henne om något 

skulle hända. Men hon uttrycker även irritation över att han ofta ringer henne för att kolla var hon 

är och med vem hon är med. På något sätt stör detta henne men hon är okej med det eftersom hon 

är medveten om att han gör det i syfte av omsorg. 

 

Alla flickor i vår undersökning uppgav att de har bra relationer till sina syskon. Men Zara och 

Enisa gav oss intressant inblick när det gäller deras relation till bröderna. Såhär säger Zara om sin 

bror som är fyra år äldre än henne:  
 

”Ibland bråkar jag och min bror om småsaker, syskonbråk, men annars har vi en bra relation. Han är väldigt öppen 

mot mig, berättar saker om hans privatliv och vi diskuterar allt möjligt. Men jag kan inte vara lika öppen mot honom. 

Jag kan inte vara helt ärlig och säga sanningen till honom om vissa saker, till exempel vet han inte att jag har haft 

pojkvän”. 

 

Även Enisa berättar något liknande om sina bröder som är tre och fyra år äldre än henne: 

 
”Jag och mina bröder kommer bra överens, speciellt med den äldste. De pratar om allt möjligt med mig men jag 

känner mig inte fri nog med de att prata om allt. Vissa saker skulle de inte förstå, därför säger jag inget alls”.  

 

Här vill vi relatera till det som Ekerwald kallar för kuratorsvänskap. I hennes bok, Varje mor är 

en dotter, intervjuar hon trettio kvinnor som utgörs av tio kedjor av dotter, mor och mormor. Där 

undersöker hon bland annat vänskapen mellan pojkar och flickor. Hon kom fram till att i den 

mellersta generationen fungerar flickorna som kuratorer för pojkarna. Flickorna förväntas lyssna 

och ge omsorg . ”Den underordnade parten har tillgång till dubbla kulturer medan den 

underordnade partens kultur är okänd för den överordnade”. (Ekerwald 2002, s. 61). 

Kulturutbytet blir på så vis inte jämlikt. Flickorna får tillgång till två kulturer, sin egen och 

pojkens kultur, medan pojken endast har tillgång till sin egen kultur. (Ekerwald, 2002). 

 

Visserligen handlar Ekerwalds studie om vänskap mellan pojkar och flickor men vi känner igen 

detta hos Zara och Enisa när det gäller deras relation till bröderna. Både tjejerna står sina bröder 

nära och båda uppger att deras bröder pratar med de om allt möjligt gällande deras privatliv. Men 

tjejerna kan inte vara lika öppna och berätta saker angående deras eget privatliv till sina bröder. 

Zaras bror vet till exempel inte att hon har varit kär och haft en pojkvän. Zara har valt att inte 

berätta det för honom då hon vet att hon inte får ha pojkvän än för sina föräldrar. Hon tror inte att 

hennes bror skulle förstå henne och han hade säkerligen berättat för pappan. Enisa har inte haft 
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pojkvän men hon har liknande känslor som Zara. Hon pratar inte med sina bröder om vissa saker 

därför att hon inte tror att de skulle förstå henne. Tjejerna får tillgång till både sin egen och 

brödernas kultur men bröderna endast har tillgång till sin egen kultur. 

 

5.8 Hushållsarbete 

De flesta av våra intervjupersoner gör ett ganska omfattande hushållsarbete. Zara hjälper väldigt 

mycket till hemma, hon säger att:  

 
”Det är jag och min mamma som sköter städning och sånt hemma. Jag hjälper till med allt möjligt efter skolan, 

städar, lagar mat, passar min lillasyster. Sen är det jag som sköter tvätten också, två gånger i veckan. Jag tycker inte 

att det är värst jobbigt med städningen hemma eftersom vår lägenhet inte är särskilt stor”. 

 

Anledningen till att hon är så hjälpsam hemma är att hon tycker synd om sin mamma eftersom 

hon har problem med ryggen. Som tjej förväntas hon hjälpa till och det gör hon också. Zara 

nämner inte alls sin pappa och bror när det gäller hushållsarbete. 

 

Även Enisa gör större delen av hushållsarbetet. Så här beskriver hon sin vardag. 

 
”När jag kommer hem från skolan brukar det bli så att jag får städa runt lite grann och sedan lagar jag ofta middag 

eftersom min mamma jobbar. Sen plockar jag undan och diskar och sen gör jag läxorna. Ibland går jag ut med min 

bästa vän annars sitter jag vid datorn eller tittar på TV”.  

 

Fastän Enisa har två äldre bröder så är det hon själv som städar, lagar mat etcetera. Eftersom hon 

är den enda tjejen i huset är det hon som förväntas hjälpa till med hushållsarbetet när hennes 

mamma arbetar. Hon antyder inte att hon tycker att det är jobbigt och säger att hon är van med att 

sköta sådant.  

 

Detta varierar dock, det är inte alla tjejer som måste ta ansvar för hushållsarbetet. Eliana förklarar 

för oss att hon inte alls behöver göra någonting hemma. Hon försöker att hjälpa till när hon vill 

och när hon kan. Det är ingen som skulle säga något till henne om hon inte städar, hon har inte 

några större krav eller förväntningar hemifrån när det gäller hushållsarbete.  

Vad innebörden av att hjälpa till innebär varierar för våra intervjupersoner. Att hjälpa till för Zara 

innebär tvätt, städning, matlagning och sitta barnvakt medan för Freja innebär det att dammsuga 

sitt rum och att hjälpa sin mamma med att bära upp tvätten.  
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Man har gjort många undersökningar som har visat att flickor redan under barndomen och 

tonåren förväntas utföra hemarbete mer än pojkarna. Detta gör att flickorna binder sig mer till 

hemmet och därmed har mindre tid för sig själva. Detta varierar mycket mellan flickorna. Under 

de senaste decennierna har normen om jämställdhet fått stor genomslagskraft i många länder. 

Huruvida man utövar det i praktiken är en annan sak att diskutera. Martinsson säger i Anderssons 

studie att det underbygger ”en idé om att det kan finnas många motsägelsefulla strategier i 

människors sätt att hantera jämställdhetsfrågor”. (Andersson 2003, s. 116). 

Anledningen till detta menar hon är att det finns etniska skillnader inom vissa områden, 

exempelvis arbetsfördelning. Ett skäl till varför vissa flickor förväntas hjälpa till hemma är att de 

förväntas gifta sig ganska tidigt och bilda familj. Det är inte lika bråttom för sönerna att gifta sig. 

Det kan också vara otänkbart för en ung tjej att flytta hemifrån innan hon har gift sig. 

Människorna i den etniska gruppen kan få fel uppfattning om varför flickan flyttar och tror att 

man har problem med familjen. (Andersson, 2003). 

 

Enisa i vår undersökning vill flytta hemifrån för att studera. Hennes pappa tillåter inte henne 

detta. Varför han inte tillåter det säger han inte något om till Enisa, han har bara bestämt sig för 

det. Såhär säger Enisa: 
 

”Hemma är det min pappa som sätter reglerna och det är svårt att förhandla med honom om vad jag vill göra. Till 

exempel nu när jag ska söka till ekonomutbildningen, vill jag söka på olika orter som ligger längre bort från där jag 

bor. Om jag kommer in på det jag har sökt betyder det att jag måste flytta hemifrån men min pappa säger nej. Han 

säger inte varför jag inte får göra det, han har bara bestämt det. Men jag tänker flytta i alla fall oavsett vad han 

säger”.  

 

Det är svårt att kunna redogöra för varför Enisa inte tillåts flytta hemifrån för att studera. Hon 

förstod själv inte varför. Kanske kan det ha att göra med att Enisa och hennes pappa har olika 

tankesätt när det gäller att flytta hemifrån. För Enisa är det självklart att kunna flytta för att 

studera vidare, det är ju hennes framtid det handlar om. Men hennes pappa kanske inte vill att 

Enisa flyttar hemifrån på grund av rädsla för hur det kommer att gå för henne när hon bor ensam. 

Eller så vill han helt enkelt inte släppa taget om dottern. 

 

5.9 Kultur, normer och värderingar 

När man använder benämningen kultur tänker man oftast på det som vi kallar för ”finkultur” till 

exempel litteratur, konst och museum. Ur ett sociologiskt perspektiv handlar kulturen om 

människors livssätt i ett samhälle eller i en samhällsgrupp. Giddens menar att utan kulturen skulle 
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vi inte vara mänskliga. Vi skulle sakna ett språk, ett medvetande och förmågan att uttrycka oss. 

Olika kulturer är kopplade med olika samhällen. Idéer och uppfattningar är grundläggande för 

alla kulturer och preciserar det som man anser är viktigt, värdefullt och önskvärt. Då människor 

samspelar med och i den sociala verkligheten så har de värderingar som ger de mening och 

vägledning. Normerna är till för att utgöra regler för beteendet som omfattar en kulturs värden. 

Normer och värderingar fungerar gemensamt för att forma hur representanterna av en kultur beter 

sig i sina respektive miljöer. Olika kulturer har olika normer och värderingar. Vad som anses vara 

acceptabelt beteende skiljer sig från kultur till kultur. (Giddens, 2003). 

 

Även May antyder detta; att olika kulturer har olika värderingar. Värderingarna skiljer sig från 

grupp till grupp. Det som anses vara acceptabelt och rätt i en kultur kan vara helt oacceptabelt och 

fel i en annan. May menar att det inte betyder att man är avvikare bara för att man är annorlunda. 

(May, 2001). 

 

De flesta av våra intervjupersoner lever i en kultur olik den svenska trots att de bor i Sverige. 

Vissa av tjejerna berättade för oss att när de kommer hem från skolan så brukar de hjälpa till med 

hushållet. De städar, lagar mat, tvättar etcetera. De lever i en kultur där det är kvinnan som 

förväntas sköta hushållet. För våra intervjupersoner är det helt acceptabelt för de har vuxit upp 

med de normerna och värderingarna. För andra tjejer kan detta vara helt oacceptabelt.  

 

5.9.1 Föräldrarnas umgänge 

Nästan alla av våra intervjupersoner (förutom Eliana) uppger att deras föräldrar umgås med 

personer från deras egna hemländer på sin fritid. På arbetsplatsen och i vissa fall skolan umgås de 

med alla möjliga personer men på sin fria tid umgås de endast med sina landsmän.  

 

I en undersökning som Anders Lange har gjort, där 4402 personer med olika etniska bakgrunder 

deltog, undersökte man bland annat attityder och upplevd diskriminering bland invandrare i 

Sverige. Man diskuterar olika faktorer till varför invandrare inte umgås med svenska personer. 

Invandrarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att etablera sociala relationer påverkas 

mycket av det svenska samhällets kultur och befolkningens attityder. Lange menar att ha svenska 

vänner brukar vara en av förutsättningarna till integration. Man har kunnat konstatera att 

skillnader mellan könen är väldigt små när det gäller umgänge med svenska personer. Åldern har 

viss betydelse, ju yngre man är desto lättare tycks det vara att få svenska vänner. Sedan har ålder 

betydelse för hur gammal man är när man flyttar till Sverige, det visar sig att ju äldre man är 
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desto mer väljer man att umgås med personer från sina egna hemländer. Andra faktorer är 

vistelsetiden i Sverige, ju längre man har bott i Sverige desto mer umgås man med svenskar. Man 

har även kunnat se samband mellan att ju svårare man har att få svenska vänner ju större har 

främlingsfientligheten blivit i Sverige. (Lange, 1999). 

 

Det finns stora variationer bland våra intervjupersoners föräldrar när det gäller ålder, var de 

kommer ifrån och hur länge de har bott i Sverige. Men det är bara Eliana som uppger att hennes 

föräldrar umgås med både svenskar och invandrare på sin fritid. Familjen har bott i Sverige i över 

20 år. Även Freja är född här och familjen har bott här i över 20 år men hennes föräldrar umgås 

inte med svenskar på sin fritid, endast på arbetsplatsen. Freja umgås dock med både svenskar och 

invandrare på sin fritid. I vårt fall har inte vistelsetiden i Sverige någon betydelse eftersom både 

Elianas och Frejas familj har bott här lika länge. Generellt sett har inte åldern heller någon större 

betydelse då de flesta av våra intervjupersoner och deras föräldrar inte umgås med svenskar, 

fastän de var väldigt unga när de kom hit. Möjligtvis kan ålder stämma in på Jetas mamma, då 

hon är pensionär och endast umgås med personer som kommer från samma land som hon själv. 

Men det kan också bero på att hennes mamma inte behärskar det svenska språket särskilt väl och 

kan heller därför inte kommunicera med svenskar.  

 

Det är svårt att redogöra för varför tjejernas föräldrar umgås med svenskar på arbetet eller i 

skolan men inte på fritiden. Kanske har tillhörigheten till den egna etniska gruppen stor betydelse 

eller så har främlingsfientligheten ökat i Sverige. Att umgås med svenska vänner på fritiden är 

något som nästan alla våra intervjupersoners föräldrar saknar. Det behöver inte betyda att 

föräldrarna inte är integrerade men om man utgår från Langes teori om att den bästa vägen till 

integration är att ha svenska vänner så anses de inte vara integrerade. Giddens presenterar olika 

modeller som eventuellt kan leda till integration. 

 

5.9.2 Etnisk integration 

Enligt Giddens finns det tre olika modeller som ska leda till integration: assimilering, smältdegeln 

och kulturell pluralism. Assimilering innebär att invandrarna tar seden dit de kommer, överger sin 

ursprungliga kultur och tar till sig de normer och värderingar som är gällande för majoriteten. 

Smältdegeln innebär att invandrarna inte ska behöva överge sin kultur och traditioner. Istället 

blandar man sin kultur med majoritetens. Det ska leda till föränderliga kulturella mönster. 

Kulturell pluralism innebär att man skapar ett pluralistiskt samhälle där man erkänner och 
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accepterar de olika kulturerna som finns. Dessutom ska de ges samma status och samma 

rättigheter. (Giddens, 2003). 

 

Det vi kunde konstatera är att våra intervjupersoners föräldrar (förutom Elianas) lever ”vid sidan 

av den svenska kulturen” trots att de bor i Sverige. Vi anser att smältdegeln är en modell som 

hade passat dem bäst eftersom de kan behålla sin egen kultur samtidigt som dem tar till sig 

majoritetens kultur. 
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6. Resultat och slutdiskussion 

Vi har nu närmat oss slutet av uppsatsen och det är dags att sammanfatta resultaten och föra en 

diskussion kring dem. Syftet med vår undersökning har varit att utforska och analysera 

invandrartjejer i Sverige med speciell fokus på deras fritid. Vi har velat ta reda på hur de uppfattar 

sig själva och det samhälle de lever i och även visa på mångfald och variation bland dessa tjejers 

levnadssätt. Anledningen till att vi ville göra denna undersökning är att vi anser att det finns en 

diskurs i det svenska samhället om att invandrartjejer är strängt hållna, kontrollerade och 

förtryckta. Vi vill bidra till att ge samhället en annan bild av hur invandrartjejer lever än den som 

ges ut. Vi har velat visa på mångfald och variation bland dessa tjejer och att bilden är mer 

komplex än vad den ser ut att vara.  

 

Vi har utgått från den kvalitativa metoden och intervjuat sex tjejer som befinner sig i åldrarna 17-

20 och kommer från fem olika länder och tillhör olika kulturer. Tjejernas förståelse och 

tolkningar har varit centrala för vår undersökning.  

 

Inspirationskällor till vår undersökning har främst varit Aleksandra Ålund, Åsa Andersson och 

Marjaneh Bakhtiari. Ålunds och Anderssons forskning har varit viktig för vår förståelse när det 

gäller ungdomar i en multietnisk miljö, i synnerhet tjejer. Bakhtiaris roman har inspirerat oss på 

det sätt att hon lyfter fram relevanta samhällsproblem och fångar centrala aspekter av 

familjerelationer inom ramen för migrationsprocesser som har varit viktiga för vår undersökning.  

 

Liksom Per Nilsson, i Berggren, anser vi att fritiden är viktig för ungdomars identitetsarbete. Vad 

de väljer att göra eller inte göra på sin fritid avslöjar under vilka livsvillkor de lever. Vi har 

kunnat visa på variation när det gäller fritid hos tjejerna i vår undersökning. För vissa består 

fritiden av krav, förväntningar och ansvar medan andra gör det de själva önskar på sin fritid. 

Exempel på krav och förväntningar är att några av tjejerna förväntas göra ett ganska omfattande 

hushållsarbete när de kommer hem från skolan medan andra går ut och umgås med vänner. Vad 

vi kunde se stör det inte tjejerna att de förväntas hjälpa till hemma eftersom de är vana vid det och 

det ingår i deras kultur. Det tycks även vara så att de tjejer som kan använda sin fritid till, till 

exempel att utöva någon fritidsaktivitet, gör inte det medan de tjejer som gärna vill göra det har 

inga möjligheter till det. Vi har kunnat se en stor variation bland tjejerna när det gäller graden av 

frihet att kunna göra det de själva önskar på sin fritid. 
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En av frågeställningarna i vår undersökning har varit att se om etnicitet har någon betydelse för 

hur tjejernas fritid ser ut enligt dem själva. Vi har kommit fram till att etnicitet inte har någon 

betydelse i vår undersökning för hur tjejernas fritid ser ut. Ett exempel som visar det är Enisa och 

Jeta, båda tjejerna kommer från samma land och tillhör samma kultur, ändå skiljer deras liv sig åt 

som dag och natt. Vi har inte heller kunnat se något samband mellan etnicitet och kultur och 

graden av frihet. För oss innebär det att varje tjej är unik på sitt sätt och varifrån man kommer 

behöver inte påverka ens levnadssätt.  

 

Utanförskap är ett tema som uppkom under intervjuernas gång. Till en början var vi ute efter att 

se om tjejerna hade upplevt att de har blivit etniskt diskriminerade. Två av intervjupersonerna 

uppgav att de hade känt sig etniskt diskriminerade, när de har sökt arbete och när de har varit ute 

och handlat. De har känt sig diskriminerade på grund av att de har ett utländskt utseende. När vi 

ställde frågan om etnisk diskriminering till tjejerna dök även känslor av utanförskap upp. Dessa 

känslor märkte de tydligast vid umgänge och diskussioner med svenska skolkamrater. Tjejerna 

har märkt att det existerar en föreställning bland svenska ungdomar om hur invandrartjejer lever. 

De anser att det är en negativ inställning där man tror att invandrartjejer är en grupp och lever 

likadant, det vill säga under stränga förhållanden och förtryck. De flesta av tjejerna lever ett 

annorlunda liv än deras svenska skolkamrater, i och med det tror svenska ungdomar att de lever 

under förtryck, att de inte själva får bestämma över sitt liv etcetera. Deras liv skiljer sig åt 

eftersom de lever i olika kulturer. Det är här känslorna av utanförskap visar sig eftersom tjejerna 

inte gör samma saker som majoriteten av deras svenska skolkamrater gör på sin fritid.  

 

Tjejerna i undersökningen är överens om att media har haft en stor betydelse för hur 

invandrartjejer och deras familjer framställs. De anser att denna bild av dem som förtryckta 

färgglades när Fadime mördades och har sedan dess förstorats upp av media.  

Vi menar inte att det inte finns tjejer som lever under stränga förhållanden och förtryck. Men vi 

tycker att man har fokuserat sig för mycket på just dessa tjejer och att de tjejer som lever ett 

”vanligt” liv har osynliggjorts i samhället. Vi vill visa att invandrartjejer är en heterogen grupp 

och det har vi kunnat se i våra samtal med tjejerna. Bara för att man är tjej och invandrare 

behöver inte betyda att man har samma levnadssätt och lever under lika villkor. Ordet förtryck 

och kontroll har olika innebörder beroende på vem man frågar. Det som anses vara förtryckande 

för ena personen behöver inte innebära detsamma för den andra. Vi anser att alla människor har 

regler att följa men dessa regler skiljer sig åt beroende på vilken kultur man tillhör. Att 

invandrartjejer anses ha mer regler att följa innebär inte att de reglerna finns till för att kontrollera 
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tjejerna, de kan istället finnas till i syfte av omsorg. Detta bekräftades av Zara i vår undersökning 

då hon har ganska många regler att följa men hon både förstår och accepterar dessa regler och vet 

att de finns till för hennes eget bästa. Hon uppskattar de och är nöjd med sitt liv, men i folks ögon 

kan hon verka förtryckt.  

 

Vi har inte bett tjejerna att uppge deras etniska identitet. Istället har denna fråga dykt upp spontant 

i vissa samtal med tjejerna. Fast inte frågan ställdes till alla tjejer kunde vi märka genom deras 

sätt att prata om deras liv vad de känner tillhörighet med. En rad forskare har belyst den 

kränkande praktiken som äger rum när forskare enbart samtalar med "invandrare" i termer av 

deras etniska identitet. I vår undersökning har vi låtit de unga tjejerna definiera när och hur de vill 

samtala om frågor rörande etnicitet. I vårt material blir dessa frågor närvarande på ett 

motsägelsefullt sätt . Å ena sidan som en styrka när de unga tjejerna talar om tillhörighet och 

gemenskap, å andra sidan som ett hinder när de unga reflekterar över både etnisk diskriminering 

och konfliktfyllda praktiker inom deras egna grupper. 

 

Tjejerna lever i ett multikulturellt samhälle och deras identitet präglas av möten med olika 

kulturer och gränsdragningar. Vi är överens med Ålund om att hybrida identiteter har växt fram 

hos dessa ungdomar i det svenska samhället och det handlar om att hitta sig själv och känslan av 

tillhörighet. Deras identitet formas utifrån påverkan från föräldrar och samhälle. Dessa ungdomar 

är gränsöverskridande och öppna för andras kulturer. Liksom Ålund anser vi att det är en resurs 

för ungdomarna eftersom de har stor förståelse för andras kulturer, att de har vuxit upp i ett 

mångkulturellt samhälle har bidragit till det.   

 

Vi anser att vi har uppfyllt syftet med vår undersökning då vi har kunnat visa på mångfald och 

variation inom olika områden i tjejernas liv. Invandrartjejer är inte en homogen grupp, man lever 

inte under samma villkor bara för att man är invandrare och tjej. Sättet man lever sitt liv på är 

individuellt oavsett etnisk bakgrund. Vi anser att det är mycket viktigt att förstå att det finns en 

extrem variation bland invandrartjejer.   

 

Frågor som vi har reflekterat kring under undersökningens gång är hur denna diskurs som finns i 

samhället om invandrartjejer idag kommer att se ut om cirka tio år, vad kommer att förändras och 

vad kommer att vara sig likt? Det hade även varit intressant att göra en liknande studie med unga 

invandrarkillar för att se på eventuella likheter och skillnader mellan de olika könen.  
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8. Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Ålder? 

Vilket land kommer du från? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Föräldrarnas utbildning samt yrke? 

Hur ser din familj ut? Hur många syskon har du? Deras ålder? 

Ditt umgänge?  

Får du ha pojkvän? 

Har du pojkvän? (om ja, etnicitet) 

Hurdan ska din pojkvän vara, enligt dig och dina föräldrar? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Vad gör du på fritiden? 

Vilka är dina fritidsintressen? 

Vad har du för framtidsplaner? 

Vem sätter regler hemma? 

Kan du förhandla om reglerna? 

Förstår du dessa regler eller accepterar du dem för att du måste? 

Upplever du reglerna som kontroll? 

Hur länge får du vara ute på kvällarna? Vem får du gå ut med? 

Får du sova över hos dina vänner? 

Val av kläder? 

Är det någonting som du vill göra som du inte får? 

Vad gör du som du inte får göra? 

Hur mycket hjälper du till hemma? 

Hur tror du att andra uppfattar dig som invandrartjej? 

Vad tycker du att det finns för föreställning om invandrartjejer i det svenska samhället? 

Har du någon gång upplevt att du har blivit etniskt diskriminerad? 

Vad bråkar man i din familj om? 

Finns det någon i din familj som blivit exkluderad? 

Vilken roll har bröderna i din familj? 

Vilken relation har du till dina syskon? 

Föräldrarnas umgänge? 
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