
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Carina Tigervall 

”Jag trodde att man ska få kompis svensk” 

- En kvalitativ studie om fadderprojektet ”Tjej till tjej” 

Av: Johanna Guter & Malin Pettersson 
 

Socialhögskolan vid Lunds universitet 
SOPA63 
Vt-11 



Abstract 
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During the last couple of years, integration has become a central part of Swedish society. 

Studies show two ways to look at the integration process. One refers to the immigrants’ 

responsibility to adapt to the majority population. The other approach argues that integration 

is a mutual process, demanding participation from both the minority and the majority 

populations. Authorities have been criticized for establishing an integration policy resulting in 

segregation. Because of the growing segregation, integration has become an important issue 

for Non Governmental Organisations. This paper examines an integration project hosted by a 

local Save the Children organisation in Sweden. The idea behind the project is to give newly 

arrived immigrants the opportunity to meet a Swedish mentor and develop a relationship. The 

purpose of this study was to explore the participants’ understanding of the purpose behind the 

project, and to analyse how it affects their relationship. Based on a qualitative method, semi-

structured interviews were conducted with four immigrants and five mentors. The broad 

perspective of Rational Choice and Role theory was used to analyze our empirical material. 

The results showed that the different groups each had a distinct view regarding the 

relationship. Where the immigrants saw a mutual relationship, instead the majority of the 

mentors described an unequal relationship. Whilst the mentors perceived their main role as 

being supportive and helpful, the immigrants expected a friendship. This resulted in a role-

conflict for the mentors, where two of them adjusted to the immigrants’ wishes and developed 

a mutual relationship. However, three of the mentors still refer to their relationship as being 

unequal, maintaining a structure where the immigrants are segregated.  

 

Key words: Integration, Immigrants, Mentor, Non Governmental Organisation, Mutual 

relationship, Unequal relationship 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Under det gångna året har 98 801 personer uppfyllt migrationsverkets krav för att få stanna i 

Sverige (Statistiska centralbyrån 2011). Dessa människor påbörjar nu en process för att bli 

delaktiga i samhället där målet är att uppnå jämlikhet
1
 med infödda svenskar. Denna process 

kallas integration (Diaz 2004). Inom forskningen finns det två olika synsätt som beskriver 

vem som har ansvaret för hur denna integrationsprocess ska gå till. Det ena synsättet redogör 

för en envägsprocess som framhåller att det är invandrarna som ska integreras i 

majoritetssamhället. Det andra synsättet beskriver integration som en ömsesidig process som 

kräver delaktighet av både majoritets- och minoritetsbefolkningen (Gustafson 2004). 

Integrationspolitiken formulerades 1996 med en förhoppning om att den skulle underlätta 

skapandet av ett integrerat samhälle genom att möjliggöra invandrarnas integration i det 

svenska samhället. Huvudmålet blev att hjälpa invandrarna att integrera sig. Goda intentioner 

ledde paradoxalt nog till att segregationen växte sig starkare och integrationspolitiken visade 

sig därmed vara ineffektiv (SOU 2006:73). Där samhällets institutioner brister har de ideella 

organisationerna trätt in för att försöka fylla luckorna. Invandrare är en grupp som ökar i 

Sverige och de har därmed blivit en viktigare målgrupp för ideella organisationer (Statistiska 

centralbyrån 2011). Rädda Barnens lokalförening fick kännedom om att tjejer på IVIK-

programmet
2
 var segregerade och inte kom i kontakt med svenska ungdomar. 

Lokalföreningen startade fadderprojektet ”Tjej till tjej” för att tillgodose behovet av kontakter 

mellan svenska tjejer och nyanlända invandrartjejer. Integration beskrivs ofta som en 

strukturell företeelse som utspelar sig på makronivå. Vi har istället analyserat ett konkret 

exempel på hur integration sker på individnivå. På uppdrag av Rädda Barnens lokalförening 

har vi studerat fadderprojektet ”Tjej till tjej” där integration äger rum genom relationer mellan 

människor. Vi anser att fadderprojektets syfte är otydligt där vissa formuleringar beskriver det 

ömsesidiga förhållandet mellan fadder och fadderungdom medan andra skildrar en ensidig 

process där fadderungdomens integrering står i fokus. Ett tvetydigt syfte leder till skilda 

tolkningar av vad som förväntas av projektets deltagare (Wisén & Lindblom 2001). Mot 

bakgrund av detta vill vi belysa hur den diffusa målsättningen framträder i relationen mellan 

fadder och fadderungdom. 

                                                           
1 Med jämlikhet menas jämlik tillgång till utbildning, arbete, boende och politiskt inflytande 
2 Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans individuella program 



 

 

3 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att belysa faddrarna och fadderungdomarnas tolkning av projektets syfte och vad 

tolkningen får för betydelse för deras relation.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever faddrarna syftet med projektet? 

Hur upplever fadderungdomarna syftet med projektet? 

Vilken betydelse får deras tolkning för relationen? 

 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Fadderbegreppet 

Fadderbegreppet används i flera sammanhang. Enligt Nationalencyklopedin (2011) betyder 

fadder i utvidgad bemärkelse en person som hjälper någon annan i ett begynnelseskede. Enligt 

Norstedts etymologiska ordbok (2008) härleds fadderbegreppet till ”medfader, dvs. andlig 

fader”. Det används även i betydelsen dopvittne. I yrkeslivet används dock fadderbegreppet 

som definition för en person som ger hjälp, råd och stöd i det dagliga arbetet, det kan vara en 

chef eller en äldre kollega (Hultman & Sobel 2005). Begreppet används också för en person 

som hjälper nyanställda att tydliggöra sina arbetsuppgifter eller för en person inom 

skolvärlden, som tar emot och vägleder nya elever på ett bra sätt (Arhén 1991). I vissa fall 

likställs begreppet med mentor, coach eller guide. Franzén & Jonsson (1994) menar att 

relationen mellan mentor och adept är jämbördig, medan Murray & Owen (1992) menar att 

det är en under- och överordnad relation där mentorn lär adepten. I vår studie kallas adepten 

fadderungdom.  
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1.4.2 Integration 

Begreppet integration har ett flertal definitioner. Betydelsen beror på i vilket sammanhang 

begreppet används.  Enligt Diaz (1997) är en grundläggande uppfattning att integration 

innebär delaktighet som ger invandrare jämlik tillgång till utbildning, boende, 

arbetsmarknaden och politiskt deltagande samt olika sociala relationer med infödda. Vidare 

menar Diaz (2004) att integration är en process vars mål är att invandrare ska uppnå jämlikhet 

med majoritetsbefolkningen. En mer detaljerad beskrivning av integration kommer i avsnittet 

2.3 Två olika synsätt på integration. 

 

1.5 Disposition 

För att göra studien lättöverskådlig har vi presenterat vårt upplägg i modellen nedan. Vi 

kommer först att ge en beskrivning av organisationen Rädda Barnen, projektet ”Tjej till tjej” 

samt två olika sätt att se på integration. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning där vi 

redogör för integrationsforskningen på strukturell nivå samt individnivå. I metoddelen 

beskriver vi de metodologiska överväganden som ligger till grund för studien. Teoriavsnittet 

innefattar ett flertal olika perspektiv inom den socialpsykologiska disciplinen. Här tar vi upp 

rollteorin, Goffmans dramaturgiska teori och teorin om rationella val. Efter det följer analysen 

där vi presenterar vår empiri och analyserar denna utifrån ovan nämnda teorier samt tidigare 

forskning. Analysen innefattar även resultatet av vår studie. Den avslutande delen innehåller 

en metoddiskussion, en resultatdiskussion samt utveckling av projektet. Den sammanfattar 

huvuddragen av vår studie samt öppnar upp för bredare resonemang.  
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2 Bakgrund 

2.1 Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamheter i Sverige 

och flera regioner runt om i världen. Initiativet till Rädda Barnen togs i England av Eglantyne 

Jebb som en reaktion på första världskrigets påverkan på barnens situation. 1919 skapade hon 

Save the Children Fund och senare samma år bildades Rädda Barnen i Sverige med Ellen 

Palmstierna som ordförande (Rädda Barnen 2008).  

Rädda Barnens arbete grundar sig i FN:s konvention om barns rättigheter. Värdegrunden 

bygger på uppfattningen om att alla människor har lika värde, att barn har särskilda 

rättigheter, att alla människor har ett ansvar och att stater har särskilda skyldigheter. Arbetet 

som utförs fokuserar i första hand på att förbättra villkoren för de barn som har det svårast att 

få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Hjälpen går då till barn som åsidosätts av 

samhället eller som på något sätt lämnas utanför gemenskapen (Rädda Barnen 2008). En 

viktig del i Rädda Barnens vision är målsättningen att lyssna till och lära av barn.  

Runt om i Sverige har Rädda Barnen regionkontor och lokalföreningar som arbetar med barns 

rättigheter på regional och kommunal nivå. Regionkontoren ska fungera som stöd för de 240 

lokalföreningar som driver påverkansarbete och skapar opinion för barns situation på 

kommunalnivå (Rädda Barnen 2008). Lokalföreningarna är medlemsrörelser som tillsammans 

består av 86 000 medlemmar. Föreningarnas verksamheter är helt beroende av frivilliga aktiva 

medlemmar för att insatsarbetet på kommunalnivå ska fortgå.  Den lokalförening vi har varit i 

kontakt med är en av de största i Sverige. Föreningen har ett stort antal aktiva medlemmar i 

olika åldrar, med olika sysselsättning och bakgrund.  

 

2.2 ”Tjej till Tjej”  

Projektet ”Tjej till tjej” är en fadderverksamhet i en av Rädda Barnens lokalföreningar som 

växte fram då det uppdagades att det fanns brister i integrering av nyanlända invandrartjejer 

på IVIK-programmet. Kuratorer och lärare påtalade att det fanns ett stort behov hos de 

nyanlända invandrartjejerna att få etablera sociala kontakter med svenska tjejer.  
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Projektet ”Tjej till tjej” startades upp våren 2008. Syftet är att ge nyanlända invandrartjejer en 

bra start på livet i Sverige och en möjlighet att tidigt komma i kontakt med svenska tjejer 

utanför skolans ramar. 

Målsättningen är att bygga upp ett förtroende som gör det möjligt att ha givande samtal. Det 

finns även en tanke om att projektet ska bidra till en ömsesidig nytta där likheter mellan 

människor från olika kulturella bakgrunder lyfts fram för att skapa förståelse för de skillnader 

som finns. Projektet är uppbyggt som en fadderverksamhet där faddrarna är studenter och 

fadderungdomarna är de nyanlända invandrartjejerna. Fadderparen träffas en gång i veckan 

och gör olika aktiviteter, till exempel fikar, tränar, åker skridskor, bowlar eller går på bio. En 

gång i månaden ordnar projektledarna en gemensam träff för alla fadderparen. Vid varje 

terminsstart genomgår faddrarna en utbildning där projektledare med hjälp av föreläsare tar 

upp viktiga aspekter av projektet. Alla faddrar måste även delta i ”Rädda Barnen idag”, en 

kort utbildning om hur Rädda Barnen arbetar för att främja barns rättigheter. 

Vår uppfattning är att projektets måldokument är tvetydigt och att det går att utskilja flera 

syften med ”Tjej till tjej”. Det framkommer att syftet är att invandrartjejerna ska etablera en 

kontakt med svenska tjejer, att förtroendet i relationen ska göra det möjligt att ha givande 

samtal och att projektet syftar till att lyfta fram likheter mellan människor från olika kulturella 

bakgrunder och därmed skapa förståelse för skillnaderna. I måldokumentet går därför att 

uttyda en dubbelhet i hur integration ska gå till. Å ena sidan ses det som en envägsprocess där 

invandrartjejerna får en bra start på livet i Sverige genom att komma i kontakt med svenska 

tjejer. Å andra sidan ses det som en ömsesidig process där båda parter får tillgång till givande 

samtal och får förståelse för varandras likheter och skillnader.  

 

2.3 Två olika synsätt på integration 

De två synsätten på integration förklarar synen på hur minoritet- och majoritetsbefolkningen 

förhåller sig till varandra i integrationsprocessen. 

Inom både forskningen och politiska debatter råder en samstämmighet om 

integrationsbegreppets mångtydighet (Diaz 2004). En grundläggande uppfattning är att 

integration innebär delaktighet som ger de invandrande tillgång till utbildning, boende, 
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arbetsmarknaden och politiskt deltagande samt olika sociala relationer med infödda. Diaz 

(1997) definition lyder:  

 

”Ett tillstånd då invandrande individer uppnår en partiell eller fullständig jämlikhet med 

infödda individer i termer av deltagande i olika typer av sociala relationer som 

arbetsliv, boendeförhållanden och politik. Integration definieras som ett i huvudsak 

socialt fenomen som relateras till kvaliteten på invandrarnas deltagande i olika typer av 

sociala relationer i mottagarsamhället. Integration kan också ses som en process genom 

vilken invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer, i vilka en fördelning 

av eftersträvande resurser (arbete, inkomster, sociala kontakter, rättigheter, information) 

äger rum.”     

(s. 31-32). 

 

Diaz (2004) ser att det finns en svårighet att enas om en definition men överlag är forskare 

och debattörer överens om att integration är en flerdimensionell process. Processen syftar till 

invandrande personers stegvisa deltagande i det nya samhällets institutioner och sociala 

strukturer. En del skiljer mellan individuell och samhällelig integration medan andra delar in 

den efter utbildning, arbete, boende eller inflytande och politisk tillhörighet (Diaz 2004). Med 

andra ord är integration inte kopplat till endast en social företeelse utan inbegriper flera 

sociala förhållanden och relationer mellan människor. Integrationsprocessen har ofta 

framställts som en envägsprocess i svensk debatt och forskning, där invandrarna förväntas 

integrera sig med ett homogent majoritetssamhälle (Gustafson 2004). Något som har kommit 

att likställas assimilation. Aytar (1999) använder ordet assimilatorisk för att förklara att 

samhället vill integrera invandrare i en assimilatorisk form, vilket innebär att invandrarna 

förväntas förändra sig. Att ”de andra” skall integreras i samhället följs ofta av en idé om att 

hjälpa ”de andra” att integrera sig (SOU 2006:73). Integrationen blir således till en 

envägsprocess. Gustafson (2004) menar att forskningen alltmer har tydliggjort att det krävs 

delaktighet av både majoritetsbefolkningen och minoritetsbefolkningen för att en sådan 

process ska ske. I den integrationspolitiska propositionen 1997/98:16 slog regeringen fast att 

integration är en ömsesidig process som förutsätter ett engagemang från likväl individen som 

samhället:  

”Integration är en process som rör hela samhället och inte enbart invandrare. 

Integrationsprocesserna är ömsesidiga i den bemärkelsen att alla är delaktiga och med 
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ansvariga i dem och alla måste bidra. Integration är inte endast en fråga om och för 

invandrare”     (s. 23).  

Trots propositionens fokus på ömsesidig anpassning skriver Diaz (2004) att konkreta 

beskrivningar tenderar att inrikta sig på minoriteters anpassning. Integrationspolitiken som 

formulerades 1996 ledde till att segregationen växte sig starkare och politiken visade sig 

därmed vara ineffektiv (SOU 2006:73). Orsakerna bakom den misslyckade 

integrationspolitiken ses som ett vi- och demtänkande. Integrationspolitiken i kommunerna 

hade formulerats med huvudmålet att hjälpa invandrarna att integreras. Invandrare sågs som 

människor med ett ”underskott” och integrationsbrist. Därmed blir invandrare de underlägsna 

och de ”dissintegrerade andra” i förhållande till de överordnade integrerade ”svenskarna” 

(SOU 2006:73). 
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3 Tidigare forskning 

Det har varit svårt att finna forskning som relaterar till vår studie, eftersom vår empiri belyser 

integration på individnivå. Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i två delar. Den 

ena beskriver det strukturella perspektivet på integration medan den andra återspeglar den 

forskning som finns om ungdomar och deras integrationsprocess.  

3.1 Strukturella perspektivet 

3.1.1 Vi och ”de andra” och postkolonialismen 

Hall (1999) är framstående inom forskningen om vi och ”de andra”. Han menar att vi 

människor skapas som subjekt i interaktion med andra, genom att vi konstruerar en gräns 

mellan oss själva och det som är ”den andra” som vi sedan upprätthåller. När vi speglar oss i 

människor vi möter fastställer vi på vilket sätt vi är lika och hur vi skiljer oss åt. Processen 

sker kontinuerligt, varmed vi börjar kategorisera för att kunna urskilja skillnader och likheter 

(Hall 1999). Ett normalt ”vi” konstrueras på så sätt genom att ”den andre” definieras. Ahmadi 

(1998) förklarar att majoritetsbefolkningen i Sverige genom detta har blivit mer medveten och 

intresserad av sin egen nationella identitet. Åhlund (1997) menar att invandrare i allt större 

grad blir definierade som ”de andra”, de främmande, samtidigt som Europas murar utåt blir 

allt tydligare. Miles (1993) uttrycker att vi och ”de andra” uppfattas som skilda sociala 

kollektiv med egen historia och särskiljande karaktärsdrag, där olikheterna blir näst intill 

biologiskt givna vilket bidrar till att konstruera skillnader. Miles (1993) skriver vidare att den 

symboliska markeringen av olikhet blir till en sanning och förhindrar ”de andra” att bli 

likställda oss. Koloniala uppfattningar lever på så sätt kvar och understödjer nutida former av 

distinktioner och kategorisering av människor, som är kulturellt annorlunda, som mer eller 

mindre värda (Miles 1993). Dessa föreställningar bidrar, genom att grupper av människor ges 

underordnade positioner i samhället, till att bevara ojämlikheter. De symboliska gränserna blir 

följaktligen till faktiska gränser som upprätthåller en hierarkisk ordning och invandrare 

definieras som ett problem i sig till följd av deras ”annorlunda kulturella bakgrund” (Åhlund 

1997). Halls (1999) och Miles (1993) tankar är även viktiga för den postkoloniala 

forskningen. Fanon (1997) menar att kolonialismen inte bara var ett ekonomiskt utnyttjande 

av kolonierna, utan västerländsk kultur kom att spegla sig i kolonierna för att utveckla och 

upprätthålla föreställningen om den västerländska kulturen som överordnad. Den etniska 

identiteten idag skapas således i det globala samhället och i kolonialismens efterverkningar, 
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där kulturella stereotyper som ”de andra” blir underordnade det västerländska. Även om 

Sverige inte spelade en betydande roll i kolonialiseringen blir vi ändå påverkade av 

föreställningar av ”de andra” som skapats och vidareutvecklats. Det postkoloniala synsättet 

framkallar en särbehandling av ”de andra” som resulterar i strukturell diskriminering.  

 

3.1.2 Strukturell diskriminering 

Strukturell diskriminering ses som en sammanfattande benämning för kulturell diskriminering 

vilken innefattar normer och beteenden samt institutionell diskriminering som inbegriper 

formella regler och lagar (Burns 2005; de los Reyes 2007; SOU 2005:56, Winant 2000). 

Strukturell diskriminering innebär med andra ord att samhällets strukturer, normer, rutiner och 

regler diskriminerar bland annat personer eller grupper med en annan etnisk bakgrund än 

majoritetssamhället. De los Reyes (2007) menar att strukturell diskriminering är den negativa 

särbehandlingen av dessa grupper och att den oavsett avsikter systematiskt upprätthåller synen 

på invandrare som annorlunda och avvikande i det svenska samhället. Diskrimineringen är 

ofta oavsiktlig, dold eller omedveten men den kan vara synlig och avsiktlig (SOU 2005:41). 

Den strukturella diskrimineringen utgör ett hinder för etniska och religiösa minoriteter att 

uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoritetsbefolkningen. Indirekt får strukturell 

diskriminering effekten att normalisera och legitimera negativ särbehandling av ”de andra” 

(SOU 2005:41). Principen om människors lika värde upprätthålls inte och skapar därmed ett 

problem för hela samhället och inte bara för de grupper som utsätts. Individers medvetna och 

omedvetna handlingar skapar och upprätthåller strukturer. Människor formar strukturer i lika 

stor grad som strukturer formar människor (SOU 2005:56). Detta innebär att individuella 

handlingar inte kan hållas isär från strukturell diskriminering. En individ som handlar i 

överensstämmelse med samhällets rådande normer om invandrare bidrar till att upprätthålla 

och rekonstruera den strukturella diskrimineringen. Enligt Burns (2005) kan strukturell 

diskriminering verka helt oberoende av en individs ståndpunkter, förhållningssätt och 

medvetande. Winant (2000) menar att den strukturella diskrimineringen genererar ett system 

som gör diskrimineringen konsekvent, normal och vardaglig. Diskrimineringen medför en 

särbehandling och har därmed en skadlig effekt på underordnade etniska grupper. Genom 

förekomsten av normer som utesluter, stigmatiserar och neutraliserar en underordning, sker ett 

maktutövande (Burns 2005; De los Reyes 2005).  Maktstrukturerna kan vara svåra att 
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synliggöra på individnivå, där människor framträder med alla sina likheter och olikheter. De 

går däremot tydligt att urskilja på en strukturell och övergripande nivå men upprätthålls 

samtidigt av individer genom vårt agerande och våra tankar. På samma sätt som den 

strukturella nivån påverkar individer kan individer påverka den (Mattsson 2010).   

 

3.2 Individuella perspektivet 

Efter en genomsökning av tidigare forskning på området integration kan vi konstatera att det 

är få studier som belyser integration på en grundläggande individnivå där relationen mellan 

två människor hamnar i fokus. Därmed har vi valt att skildra integration underifrån genom 

studier om socialt nätverk och identitetsskapande.  

 

3.2.1 Socialt nätverk 

För att beskriva den sociala relationens betydelse i integrationsprocessen används ofta den 

sociala interaktionen och nätverkets betydelse som beskrivs med hjälp av Bourdieus, 

Colemans eller Putnams teorier om socialt kapital. Teorierna bygger på tanken att en individs 

familj, vänner och ytterligare kontakter är en viktig resurs för att uppnå personlig välfärd 

(Wamala 2003). I ett integrationsperspektiv blir därför det sociala nätverket en tillgång och en 

förutsättning för integreringen i det nya samhället. Betydelsen av individens sociala nätverk är 

tätt kopplat till förutsättningarna på arbetsmarknaden (Behtoui & Neergaard 2010; Hjerm & 

Schierup 2007) och föreningslivets roll för inkludering, makt och inflytande (Borevi 2004; 

Dahlstedt 2007).  

Även Pettigrew (1998) belyser styrkan i sociala relationer. Han förklarar att kontakt mellan 

olika etniska grupper kan leda till positiva attityder gentemot varandra. Pettigrew (1997) 

menar att fördomar reduceras i och med att ”ingruppen” får mer kunskap om ”utgruppen” och 

på så sätt förmås omvärdera sina uppfattningar. Granovetter (1983) förklarar att svaga länkar 

mellan olika subgrupper är viktigt för att medlemmar i de olika grupperna ska få tillgång till 

ny information. Granovetter (1983) kom även fram till att det finns ett värde i starka band 

inom den egna subgruppen för att medlemmarna ska känna ett socialt stöd. Svaga länkar ses 

som en nödvändighet för individuell integration i dagens moderna samhälle. En individ med 

få svaga länkar missar information och nyheter från andra delar av det sociala systemet. Enligt 
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Granovetter (1983) handlar det inte enbart om det senaste i mode, utan även en ofördelaktig 

position på arbetsmarknaden och i den politiska världen. 

 

3.2.2 Ungdomsperspektivet 

Forskningen inom ungdomsområdet kopplat till integration har mestadels kretsat kring 

etnicitet och skapandet av en identitet. Integration sker också på individnivå där 

identitetsarbetet handlar om att införliva olika kulturer (Peterson, Svensson & Addo 2003). 

Åhlund (1997) tror att denna ”kulturalisering”, även inom forskningen, kan bero på att det 

finns en osäkerhet kring identiteter och det betydande behovet av att fastställa en unik 

identitet. Åhlund (1997) talar om en invandrarkultur och invandrare som negativt laddade 

begrepp vilka leder till stigmatisering av ungdomar i vardagen. Kategoritillhörigheten gör att 

invandrare, så väl som andra generationens invandrare, blir stämplade som annorlunda, en 

andraklassens medborgare. Åhlund (1997) menar att invandrarskapet och förortslivet fostrar 

en gruppgemenskap vilket leder till ett utanförskap där vägen in i samhället innebär att man 

redan ifrån början är ställd utanför. Mångfalden upplevs som en homogen grupp, ”de andra”, 

vilket också kan bli en trygghet för gruppen som sluter sig samman och utesluter dem som 

står utanför.  

Ahmadi (1998) förklarar att det finns många ungdomar med utländsk bakgrund som av olika 

skäl har svårt att komma in i det svenska samhället. En orsak till svårigheterna kan enligt 

Ahmadi (1998) vara att tvingas konstruera en ny identitet. För ungdomar handlar inte etnicitet 

enbart om kulturarv och traditioner som ska föras vidare utan det upplevs snarare som en 

möjlighet till att prova nya identiteter. Identiteten används inte entydigt, man kan exempelvis 

vara grek-finsk eller svensk-serb (Bjurström 1998; Åhlund 1997). Den etniska tillhörigheten 

blir således viktig men resan för att hitta sin identitet kan gå tvärs över etniska gränser. Det 

finns inte längre givna identitetsmönster (Peterson, Svensson & Addo 2003). Vilken etnisk 

bakgrund ungdomarna använder kan skifta, beroende på sammanhang, för att lättare kunna 

stärka känslan av gemenskap (Bjurström 1998). Identitetsskapandet sker i olika sammanhang 

och i relation till olika gruppbildningar (Peterson, Svensson & Addo 2003). Framväxten av 

dessa blandade miljöer har bidragit till att höja etnicitetens värde för konstruktionen av 

gemenskap (Bjurström 1998). Ungdomarnas innovativa kulturella arbete handlar om att skapa 

gemenskap i ett föränderligt och komplext samhälle. Unga människor i synnerhet, har ett 
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behov av att finna en känsla av trygghet för att kunna hantera komplexiteten (Peterson, 

Svensson & Addo 2003). Genom ungdomars identitetsbyggande utmanas föreställningen om 

etnicitet som en bestående egenskap. Identiteten formas utifrån individens egenskaper och 

handlingar, men också i samspel med omgivningens uppfattningar av personen (Sjögren 

1998). 

Det gemensamma för forskningen som vi har presenterat ovan är att forskarna är ense om att 

våra föreställningar skapas och utvecklas med tiden och beroende på sammanhang. Strukturer 

kan vara svårrubbade men är inte omöjliga att förändra, om det finns en vilja uppifrån med 

politiska verktyg och underifrån på relationsnivå.  

 

3.2.3 Mentorskapsrelation 

På grund av bristfällig forskning på fadderskapsrelationen har vi valt att redogöra för tankar 

kring mentorskapsrelationen. Mentorskap ses här som en vägledning inom arbetslivet. 

Franzén & Jonsson (1994) menar att relationen är jämbördig. Mentor och adept utvecklas 

båda på ett personligt och professionellt plan, där mentorn delar med sig av sina kunskaper 

och, genom utbytet med adepten, får reflektera över sig själv och sin roll. Grunden för 

mentorskap handlar om att komma nära varandra och ha informella samtal som leder till 

utbyte av erfarenheter (Hultman & Sobel 2005). En annan uppfattning är att det är en under- 

och överordnad relation där mentorn lär adepten. Där skildras mentorn som den kunniga och 

adepten som mindre erfarna (Murray & Owen 1992). Sammanfattningsvis menar vi att det 

finns två synsätt på mentorskapsrelationen. Det ena synsättet innefattar en ömsesidig relation 

där båda parter utvecklas medan det andra beskriver relationen som en envägsprocess där 

mentorn ger kunskap till adepten. 

 

3.2.4 Den asymmetriska relationen i frivilligt arbete 

Habermann (2001) belyser i sin avhandling motiven bakom frivilligt arbete. Hon beskriver 

kortfattat det spänningsfält som finns mellan givare och tagare inom frivilligt arbete och 

påtalar att det är ett område som till stor del lämnats outforskat inom den akademiska världen. 

Habermann (2001) skriver att det finns en skillnad i maktrelationen mellan hjälpare och 

hjälptagare i offentligt socialt arbete och påpekar även att det asymmetriska förhållandet är 
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utmärkande i frivilligt socialt arbete. Foucault ser makten som en del i alla sociala relationer 

och talar om makt som en aspekt av alla mellanmänskliga relationer beroende på ålder, kön, 

etnicitet, utbildning och erfarenhet (Nilsson 2008).  Makten kan även vara kopplad till en 

strategisk position. Swärd & Starrin (2006) menar att en obalans i maktrelationen kan 

härledas till den ena partens tillgång till maktresurser. De ser även tillgång till en organisation 

och kunskaper som fördelar i maktrelationen. Relationen mellan en hjälpare och hjälptagare är 

asymmetrisk, där förhållandet är ojämlikt i grad av beroende (Repstad 2005; Skau 2007).  
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Starrin & Renck (1996) menar att 

kvalitativ forskning fokuserar på att försöka ”upptäcka” vad det är som händer, snarare än att 

fastställa omfattningen av någonting som är bestämt på förhand. Vi lägger vikt vid 

deltagarnas egna upplevelser, tankar och reflektioner kring projektet ”Tjej till tjej”. Eftersom 

vi belyser intervjupersonernas relationer, tolkningar och egna uppfattningar har vi genomfört 

kvalitativa intervjuer (Bryman 2011). En kvalitativ intervju är flexibel och kan röra sig i olika 

riktningar, vilket skapar en bild av vad intervjupersonen anser är betydelsefullt och relevant 

(Bryman 2011). Avsikten har varit att ge intervjupersonerna möjligheten att fritt redogöra för 

sina tankar, utan att våra föreställningar skall styra, detta för att kunna presentera en så sann 

bild som möjligt. Vår intention med kvalitativa intervjuer var att få fylliga och detaljerade 

svar (Bryman 2011). Kvalitativ metod innebär att man söker sammanhang, mening och en 

djupare förståelse för människor med utgångspunkt i deras egna verklighetsuppfattningar. 

Metoden ger en närhet till det man studerar (Levin 2008, refererar till Steven Taylor & Robert 

Bogdan). För att få struktur i empirin genomförde vi semi-strukturerade intervjuer, vilket är 

en mellanform av den öppna och den strukturerade metoden (May 2001). Vi menar att vi 

genom semi-strukturerade intervjuer stimulerat till berättande istället för att hämma och 

begränsa intervjupersonens egna tankar och upplevelser, vilket kan ske vid strukturerade 

intervjuer (Andersson & Swärd 2008). Bryman (2011) framhåller att en semi-strukturerad 

intervju innebär att forskaren har en lista över relativt bestämda teman eller frågeställningar 

som skall beröras. Vi har utgått från en sådan intervjuguide för att behålla möjligheten att 

kunna ställa följdfrågor och kompletterande frågor.  

 

4.2 Urval 

Vi har använt oss av ett kriterierelaterat urval, där vi satte upp kriterium för både 

fadderungdomarna och faddrarna (Merriam 1994). Ett kriterium var att deltagarna ska ha 

medverkat i projektet i minst ett år, då vi har strävat efter en fördjupad kunskap i projektet. 

Ytterligare en anledning till kravet rör fadderungdomarnas språkliga kunskaper. Vi ansåg att 

det var viktigt att fadderungdomarna till viss del behärskade det svenska språket för att 
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minimera risken för missförstånd. Vi var medvetna om det språkliga hinder som förekom, 

varmed vi använde ett förenklat språkbruk och formulerade tydligare frågor. För 

fadderungdomarna satte vi upp ytterligare ett kriterium, en åldersgräns på 18 år eftersom de 

då själva har kunnat samtycka till att medverka i studien.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att nå ut till de båda intervjugrupperna gick vi till en storträff, där faddrar och 

fadderungdomar träffas gemensamt, och berättade om vår undersökning samt dess syfte. Där 

lämnade vi intresselappar och fick in två anmälningar från faddrarna till att delta i vår studie. 

Vidare fick vi kontaktuppgifter till faddrarna från Rädda Barnen och valde slumpmässigt ut 

tre faddrar som vi ringde och informerade om vår undersökning. Dessa faddrar ville ställa upp 

på en intervju. För att få tag i fadderungdomar som ville medverka i studien åkte vi till den 

skola där fadderungdomarna går och informerade om vår undersökning. Vi har varit där två 

gånger och genom det lyckades vi få tillräckligt många respondenter för att genomföra 

studien.  

I förberedande samtal med intervjupersonerna har vi informerat om anonymitet, intervjuns 

beräknade längd samt bandinspelning. Samtliga intervjupersoner samtyckte till 

bandinspelning. Vi gav dem även möjlighet att välja om vi skulle vara en eller två intervjuare, 

alla samtyckte till att vi båda skulle delta. Vi är medvetna om att antalet intervjuare kan 

påverka empirin. Vi menar liksom Trost (2005) att det kan vara ett gott stöd för en intervjuare 

att ha sällskap av en kollega. Vi har under hela processen ansett oss samspelta och har därmed 

åstadkommit en större förståelse genom att båda medverka på intervjuerna. Vi delade upp det 

så att en av oss höll i intervjun medan den andra kom in med följdfrågor samt klargörande 

frågor. Trost (2005) tar även upp det faktum att två intervjuare kan uppfattas som ett 

maktövergrepp. Vi reflekterade kring detta men bedömde att förtjänsterna av att vara två 

intervjuare vägde tyngre än dess brister. Vi menar att det hade varit komplicerat att genomföra 

intervjuer med fadderungdomarna på egen hand då det ofta var svårt att förstå vad de menade. 

Vi har haft möjlighet att diskutera våra tolkningar av fadderungdomarnas resonemang vilket 

har hjälp oss i vår förståelse. Det var viktigt att en av oss hade en mer avvaktande roll 

eftersom möjligheten att ställa klargörande frågor ökade.  
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Vi har genomfört nio intervjuer, fem med faddrar och fyra med fadderungdomar. Vår 

förhoppning var att genomföra tio intervjuer, då vi strävade efter fem intervjuer med varje 

grupp. Dock har vi inte lyckats med detta då vi har blivit tvungna att acceptera ett bortfall 

eftersom en intervju som vi bestämt tid för vid tre olika tillfällen aldrig blev av. Bryman 

(2011) menar att man måste vara medveten om att bortfall kan ske. Dock känner vi att vår 

insamlade empiri är tillräckligt för att belysa vårt syfte samt svara på våra frågeställningar. Att 

det inte blev ett exakt jämnt antal faddrar och fadderungdomar ser vi inte som något stort 

problem då vår ambition inte är att få fram jämförbara kvantitativa data utan vårt syfte snarare 

är att belysa och lyfta fram fadder och fadderungdomarnas tolkning av projektets syfte och 

vad den tolkningen får för betydelse för deras relation (Aspers 2007a). Intervjuerna med 

faddrarna varade mellan 35-50 minuter och genomfördes i ett grupprum på ett bibliotek. 

Intervjuerna med fadderungdomarna varade mellan 25-35 minuter och genomfördes i ett rum 

på deras skola. Anledningen till att intervjuerna med fadderungdomarna blev kortare handlar 

om bristande språkkunskaper då de hade svårt att formulera och uttrycka sig i längre och 

beskrivande resonemang. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Vi har transkriberat de inspelade intervjuerna ordagrant, i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Under transkriberingen fick vi en uppfattning om vad intervjupersonerna 

lyfte fram som viktigt. Vi gick då vidare med att välja ut relevanta teman, kategorisera och 

koda vårt material. Exempel på teman vi valde ut är: ”Inställningen till varför du gick med”, 

”Rollförvirring”, ”Kontaktperson”, ”Privata rollen”, ”Hjälpande och stöttande rollen”, ”Inte 

ömsesidigt”, ”Ömsesidigt”, ”Vänskap”, ”Elevrollen”, ”Gemenskap”. Flera av dessa tematitlar 

har vi anpassat till teorierna och omformulerat till de befintliga underrubrikerna i analysen. Vi 

har kodat vår empiri gemensamt samt diskuterat kring våra tolkningar. Vi har synliggjort 

tendenser som vi i sin tur har analyserat med hjälp av teorierna (Aspers 2007a, May 2001). I 

vår analys har vi valt att göra fadderungdomarnas citat begripliga, i vissa fall har vi ändrat i 

språket för att göra texten mer lättillgänglig för läsaren. Vi har dock varit noga med att inte 

göra det på ett sätt som ändrar innebörden i det som sägs. 
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4.5 Metodens tillförlitlighet 

Det pågår en diskussion om reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. Många kvalitativt 

inriktade forskare resonerar kring hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa 

undersökningar. En del forskare menar att man införlivar begreppen validitet och reliabilitet i 

kvalitativ forskning utan att ändra begreppets betydelse men däremot fokusera mindre på 

frågor som rör mätning (Bryman 2011). Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man 

avser att mäta (Bryman 2011; Jönson 2010). Eftersom mätning inte är tillämpbart i vår 

kvalitativa studie, innebär validitet i vårt fall att vi belyser det vi avser att belysa. Vi menar att 

det är viktigt att det finns ett samspel mellan syfte, frågeställningar, metod, teori, empiri och 

analys. Dessa diskuteras genom hela processen så att studien i slutändan uppfyller sitt syfte. 

Vi menar att vår studie håller en hög grad av validitet då vi genom våra intervjuer har 

undersökt det vi avsett att undersöka (May 2001). Validitet i kvalitativ metod handlar vidare 

om att vara öppen och diskutera vilka ställningstaganden man tagit under processen. För vår 

del handlar det bland annat om att vi har beskrivit hur urvalet skett, redogjort för vår 

förförståelse samt förklarat hur den har hanterats. Reliabilitet i kvantitativ forskning innebär 

att man vid olika tillfällen skall kunna uppnå samma resultat när man använder samma 

mätinstrument (Bryman 2011). Detta är svårt att uppnå i kvalitativ forskning. Den specifika 

kontext som råder under intervjutillfällena och vilka personer som intervjuas samt intervjuar 

påverkar resultatet (Bell 2007). Reliabiliteten kan därmed inte ses som hög då det hade varit 

svårt för någon annan att upprepa vår undersökning med samma resultat. Det finns dock 

strategier för att höja reliabiliteten även i en kvalitativ studie. En intervjuguide har hjälpt oss 

att belysa och hålla fokus på våra frågeställningar. Vi har även höjt reliabiliteten genom att 

spela in våra intervjuer och transkribera dem ordagrant samt att vi gemensamt har kodat och 

tolkat vår empiri. Begreppet generaliserbarhet används synonymt med extern validitet och 

innebär i vilken utsträckning resultaten från en undersökning går att tillämpa på andra 

situationer än den undersökta (Merriam 1994). Empirin vi har samlat in genom våra intervjuer 

är begränsad och gäller enbart för de individer vi har intervjuat, därmed går det inte att dra 

några generella slutsatser. Vårt syfte har inte varit att generalisera. Kvalitativ metod i sig 

innebär att den insamlade empirin har ett djup som inte är förenat med kraven på jämförbarhet 

och generaliserbarhet (May 2001). 

Genom kvalitativa intervjuer kliver man som forskare in i intervjupersonernas livsvärldar. 

Aspers (2007a) understryker vikten av medvetenhet och reflektion över rollen som 
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intervjuare. Som forskare ska man sträva efter objektivitet, vilket innebär distans och 

opartiskhet till det man studerar (May 2001). Dock går det inte att behålla en total objektivitet 

i mötet utan man kommer påverka eller bli påverkad av sammanhanget. Bell (2007) menar att 

ett för stort engagemang i det man belyser kan leda till skevhet. Att förhålla sig neutralt i 

förhållande till uppdragsgivaren och forskningsobjektet och reflektera över detta under 

forskningsprocessen har varit särskilt viktigt i vårt fall då en utav oss (Johanna) har en viss 

förförståelse efter att tidigare varit aktiv i projektet. Vi ansåg oss ändå lämpade för uppgiften 

då vi inte såg något motsägelsefullt i att det fanns en förförståelse för området och att utföra 

en vetenskaplig studie.  Vi menar att Johannas tidigare deltagande i projektet inte har påverkat 

vår studie negativt. Vi har istället sett fördelar i detta då det har underlättat vårt 

kontakttagande med fadderungdomarnas skola samt vår möjlighet att få kontakt med faddrar. 

Vi menar att Johannas förförståelse har bidragit med positiva aspekter då hon har strävat efter 

att förhålla sig objektivt när hon har tagit del av respondenternas berättelser. Andra faktorer 

såsom kön, ålder och uttryckssätt både hos oss som forskare och hos våra intervjupersoner har 

självklart inverkat på intervjusituationen, samtidigt är många av dessa faktorer ofrånkomliga. 

 

4.6 Etiska överväganden 

May (2001) beskriver etiska riktlinjer som handlingsregler för vad som är legitimt och 

acceptabelt i strävan efter att uppnå vissa mål. Inom forskningen blir etiska överväganden till 

en diskussion om var gränsen går för vad som är moraliskt i strävan efter vetenskapliga 

faktum. Det betyder att vi i vår undersökning inte enbart kan handla efter vad som är 

fördelaktigt för oss utan måste förhålla oss till vad som är rätt för de personer som berörs av 

studien.  Vetenskapsrådet (2002) skriver att särskild försiktighet bör iakttas exempelvis då det 

gäller personer som inte kan tillgodogöra sig given information. Eftersom deltagarna i vår 

studie delvis är ungdomar med begränsade kunskaper i det svenska språket, blir etiska 

överväganden av ytterst vikt. Av den anledning kommer vi vidare att beskriva hur vi har 

arbetat för att minimera riskerna för etiska överträdelser. 

Vår utvärderande studie av ”Tjej till tjej” har krävt noggranna etiska överväganden. Detta för 

att studien sker på uppdrag av Rädda Barnen och riktar sig mot ungdomar. Rädda Barnen är 

en organisation som arbetar med att främja barns rättigheter och därför måste även vårt 

förhållningssätt kunna försvaras utifrån organisationens krav. För att skydda deltagarna från 
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att känna sig förödmjukade eller kränkta av vårt tillvägagångssätt har vi utgått ifrån den 

svenska forskningens fyra etiska principer (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Dessa 

huvudkrav kallas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i förväg ska informeras om vilka vi 

är, målet med studien och hur själva forskningsprocessen ska gå till (May 2001). Vi påtalade 

detta på storträffen där vi informerade om undersökningen samt i den första personliga 

kontakten med intervjupersonerna. Vidare inledde vi även varje intervju med att presentera de 

fyra etiska principerna. Vi var medvetna om att fadderungdomarna hade begränsade 

kunskaper i det svenska språket och för att vara säkra på att de förstod innebörden av vad de 

tackade ja till valde vi att rikta vår förfrågan till tjejer som hade varit i Sverige i minst ett år, 

samtidigt som vi förenklade vårt eget språkbruk. Vi tydliggjorde att det var frivilligt att 

medverka och att de kunde avsluta sitt deltagande närhelst de kände för det. Det innebär också 

att deltagarna får begära att strykas ur forskningsmaterialet, vilket enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer bör tillgodoses så långt som möjligt (Vetenskapsrådet 2002). Vi 

gav dem givetvis även möjligheten att vägra svara på de frågor som ställdes under 

intervjuerna. Frivillighetsprincipen ingår i samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva 

får bestämma om de vill medverka i undersökningen (Bryman 2011). Vi har levt upp till 

konfidentialitetskravet vilket innebär att intervjupersonernas utsagor ska skyddas. Detta har vi 

uppnått genom att vårt insamlade empiriska material har varit oåtkomligt för andra samt att vi 

avidentifierat materialet så att deltagarnas identiteter och åsikter inte kan utläsas. Vidare har 

vi varit de enda personerna som har lyssnat på de inspelade intervjuerna. Den fjärde 

principen, nyttjandekravet, innebär att vår insamlade data inte får nyttjas i andra sammanhang 

(Bryman 2011). Vi har dock informerat våra intervjupersoner om att själva undersökningen 

kommer ligga till grund för att utveckla projektet.  

Som vi tidigare nämnt utfördes studien på uppdrag av Rädda Barnen vilket skulle kunnat 

medföra problem gällande vår handlingsfrihet då vi hamnade mellan organisationens behov 

av att styra och forskningens strävan efter oberoende (Denvall & Vedung 2008; May 2001). 

Av den anledningen kom vi överens med vår kontaktperson inom Rädda Barnen att vi 

behövde autonomi i utformning av studien, vilket har uppfyllts. 

 



 

 

21 

5 Teori 

5.1 Rationella val  

Den rationella teorin är omfångsrik och innefattar flera olika positioner. En vanlig uppdelning 

är det smala och det breda perspektivet, där det smala utgår från att människan agerar utifrån 

egennytta och har tillgång till nödvändig information för att kunna ta objektiva rationella 

beslut, medan den breda inkluderar människors subjektiva upplevelser och uppfattningar 

(Brodin Danell 2007). Vi har valt att använda den breda tolkningen av teorin, då vi inte vill 

begränsa vår analys till att se människan som en instrumentell varelse. Chong (2000) menar 

att det breda perspektivet tar hänsyn till normer, värderingar, möjligheter och begränsningar 

som förklarar och styr individers agerande.  

Den rationella teoretiska inriktningen används inom forskning bland annat för att förklara 

drivkrafterna bakom människors engagemang i ideella organisationer (Rubin 2000). Teorin 

utgår från antagandet att människan är en rationell varelse, som medvetet strävar efter att välja 

den väg som bäst tillfredsställer det egna intresset, genom att maximera nytta och minimera 

kostnader (Brodin Danell 2007; Homans 1961). Detta resonemang är grundläggande i 

utbytesteorin som antar att en individ utvärderar sociala situationer för att bedöma hur mycket 

denne måste investera i relationen gentemot vad som finns att vinna. Investeringar i relationen 

kan till exempel vara tid eller omsorg medan vinster kan vara lärdomar eller tillfredställelse 

(Homans 1961). Elster (1989) menar att de handlingar som är intressanta utifrån den 

rationella teorin är de aktiva och medvetna handlingarna som styrs av förväntningar. 

Människor förväntas välja det alternativ som ger bäst utfall. Även om en handling utförs för 

att individen förväntar ett visst utfall, kan människan endast göra så inom ramen för de 

möjligheter och begränsningar som förekommer. Handlingen kan styras av allt ifrån 

egennyttan till värderingar, omtanke, kärlek och rädsla, varmed rationaliteten då framstår som 

indirekt (Elster 1989). Orsaken bakom människans agerande går därför att härleda till hur 

individer värderar vissa saker högre än andra (Brodin Danell 2007). Vad den enskilda 

individen upplever som rationellt i ett sammanhang är subjektivt. Individen utgår ifrån sina 

personliga förutsättningar för att komma fram till vad som är önskvärt och för att lista ut hur 

detta kan uppnås (Elster 1986).  
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5.2 Rollteori 

För att förklara faddrarnas och fadderungdomarnas beteenden använder vi oss av rollteori. Vi 

menar att teorin fångar och belyser en viktig del i relationen mellan våra intervjugrupper. 

Nilsson (1996) menar att rollteorin går ut på att förklara människors agerande och handlande 

utifrån de roller individerna skapar och går in i. Centrala begrepp i rollteorin är position, roll, 

förväntningar, rollkonflikt, rolluppsättning, normer och regler (Jeffmar 1987). Rollbegreppet 

är mångfasetterat och definierades av Ralph Linton som en samling av beteenden som hör till 

en bestämd social position (Carle et al 2006). Dessa positioner är sammankopplade med en 

roll som innehåller förväntningar eller beteenden (Payne 2002). De beteenden som samhället 

har tillskrivit en person i ett visst socialt sammanhang blir därmed till en roll (Jeffmar 1987; 

Nilsson 1996).  En människas plats i ett sammanhang utgör denna position, där rollen är den 

aktiva delen i positionen. I rollframträdandet kan individen utöva de rättigheter och 

skyldigheter som är kopplade till positionen (Carle et al 2006).  

En individ kan antingen förvärva eller tillskriva sig en roll, vilket innebär att personen 

antingen aktivt tagit en specifik roll eller fått en roll på grund av något denne själv inte har 

påverkat (Tornstam 2005). Att inneha en roll kan tvinga en person att bete sig på ett speciellt 

sätt vilket innebär att rollen är styrd av regler. En roll kan även vara styrd av normer, vilket 

leder till att personen känner att den borde bete sig på ett visst sätt. Munson & Balgopal 

(1978) menar att rollerna alltid ska ses i samband med relationer eftersom det bara är i 

förhållande till relationer som rollerna kan definieras. Enligt Payne (2002) kan roller formas 

utifrån våra egna eller andras förväntningar. Roller är kopplade till regler och normer som 

begränsar och formar individens handlingsutrymme (Johansson 1999; Nilsson 1996). Detta 

behöver inte betyda att rollen bestämmer över individens handlande utan snarare att rollen 

fastställer den ram som individen verkar inom. En persons identitet skapas och påverkas av 

andras reaktioner på dennes roller. Detta innebär att rollerna förändrar vår identitet, genom 

andras påverkan (Payne 2002).  

Mertons (1967) begrepp rolluppsättning innebär att flera typer av rollframträdanden är 

kopplade till en viss social position i samhället. Rolluppsättningen avser alltså flera 

underroller länkade till en och samma position, genom att besitta en sådan position får man 

möjlighet att nyttja denna uppsättning av roller. 
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5.2.1 Rollkonflikt 

Ett annat centralt begrepp i rollteori är rollkonflikt. Enligt Nilsson (1996) innebär en 

rollkonflikt att rollen rymmer oförenliga förväntningar, att personen som är i rollkonflikt 

måste genomföra handlingar som han eller hon inte ställer upp på eller att rollen helt enkelt 

har motstridiga krav på sig. Även Payne (2002) menar att en rollkonflikt uppstår när två roller 

inte går att kombinera eller när flera individer har olika förväntningar på en roll. Forsén 

(1978) beskriver en uppdelning i begreppet, han skiljer på interrollkonflikt och 

intrarollkonflikt. Interrollkonflikter uppstår när individen har flera olika roller med oförenliga 

eller konkurrerande förväntningar. Intrarollkonflikt innebär att en och samma roll rymmer 

oförenliga förväntningar. Ett exempel på detta är socialarbetaren som har motstridiga krav på 

sig eftersom myndigheten och klienten har skilda förväntningar. Forsén (1978) menar vidare 

att det finns två typer av intrarollkonflikter, jag-rollkonflikten och roll-rollkonflikt. Jag-

rollkonflikten existerar mellan individens egna förväntningar och de förväntningar som 

kommer utifrån. Roll-rollkonflikt å andra sidan är en konflikt mellan minst två olika utifrån 

kommande förväntningar. En annan rollkonflikt uppstår då det finns oklarheter i rollen vilket 

kan innebära att individen inte vet hur rollen ska tolkas och utformas (Nilsson 1996). Payne 

(2002) kallar detta för rollambiguitet eller rollosäkerhet vilket han beskriver uppstår då vi är 

osäkra på vad en roll kräver av oss. 

 

5.2.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Erving Goffman är en av de största rollteoretikerna och grundare till det dramaturgiska 

perspektivet. Goffman (2004) menade även han att människan har olika roller där olika delar 

av individens identitet visas upp i vardagliga sociala situationer. För att utföra en viss roll 

måste vi träda in i den, vilket betyder att vi behöver kunskap om vilka rättigheter och 

skyldigheter som tillskrivs rollen. Rollerna innehåller socialt bestämda förväntningar som styr 

vad en individ i en viss situation eller med en viss status gör. Goffman använder metaforer 

från teatervärlden när han förklarar rollprestationer (Aspers 2007b). Payne (2002) tolkar 

Goffmans tankar som att vi spelar och agerar på en social scen. Agerandet går ut på att ge 

andra de intryck vi vill att de ska få av oss. Människor behöver information av varandra och 

de införskaffar sig denna genom att se hur andra individer uppför och beter sig. Detta innebär 

att vi, genom att styra vad andra ska få för information om oss, själva kan påverka deras 

intryck och uppfattning av oss. Detta kallas intrycksstyrning och individen kan bli försäkrad 
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om att andra kommer uppfatta denna på ett önskvärt sätt (Goffman 2004). Intrycksstyrning 

sker ofta omedvetet och beror på att man är känslig för hur andra ser på en. I Goffmans 

dramaturgiska modell agerar individen som på en teaterscen i främre och bakre regionen. När 

individerna befinner sig på främre regionen står de på scen och möts i formella roller. I bakre 

regionen förbereder sig individerna för de sociala situationer och det samspel som äger rum 

på scen. I den bakre regionen kan man vara avspänd, dryfta känslor och vara sig själv på ett 

sätt som inte går i den främre regionen. Möten med andra beskriver Goffman (2004) som 

framträdanden som antingen utspelas på främre eller bakre regionen. I detta samspel med 

andra utformas individens identitet. 
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5.3 Teoretiskt ramverk för analys av fadderrelationen 

De enskilda teoretiska utgångspunkterna som beskrivits ovan bildar en helhet och utgör 

tillsammans vårt analysverktyg för att undersöka vår problemformulering. De förs samman 

genom deras varierande sätt att se på social interaktion mellan människor. Teorin om 

rationella val använder vi enbart för att belysa deltagarnas motiv till att medverka i projektet. 

Vi har valt det breda perspektivet då vi inte ser att människan kan agera oberoende av 

samhällets normer och värderingar. Rollteorin förenat med det dramaturgiska perspektivet 

belyser fadder och fadderungdomarnas intagning av roller i relationen.  

Vi har ålagt en tidsaspekt på analysen där teorin om rationella val förklarar individernas 

ingång i projektet, deras motiv till att delta och hur det påverkar individernas tolkning av 

syftet. Rollteorin belyser hur förväntningarna påverkar de positioner individerna intar i 

interaktionen och vad det får för betydelse för relationen.  
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6 Analys och resultat 

I detta avsnitt tolkar och analyserar vi vår empiri med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning. Vi har intervjuat fem faddrar och fyra fadderungdomar. På grund av 

projektets storlek och deltagarnas rätt till anonymitet har vi valt att inte presentera varje 

individ för sig.  

Faddrarna är mellan 21 och 23 år gamla och studerar social och beteendevetenskapliga ämnen 

på eftergymnasiala utbildningar. De har deltagit i projektet mellan två till tre terminer. 

Fadderungdomarna är mellan 18 och 19 år gamla och går IVIK-programmet. De har deltagit i 

projektet mellan tre till fyra terminer. Det finns en tydlig skillnad mellan de olika 

intervjugrupperna i vårt material. Faddrarna är mer beskrivande medan fadderungdomarna 

uttrycker sig fåordigt. Deras kortfattade utsagor speglas i vår analys och går att hänvisa till 

deras bristande kunskaper i det svenska språket. 

Vi har markerat deltagarnas citat med F1, 2, 3, 4 och 5 för faddrarna och FU1, 2, 3 och 4 för 

fadderungdomarna, där varje individ får en siffra. Nummerordningen på intervjupersonerna 

har skett slumpmässigt och har således inte ett samband med i vilken ordning intervjuerna har 

skett.  

 

6.1 Ingången till ”Tjej till tjej” 

Det finns flera olika anledningar till att gå med i ett frivilligt projekt. Vi har uppmärksammat 

att faddrarna och fadderungdomarna har olika skäl till att delta i verksamheten. Faddrarna 

beskriver enhälligt att de hade tankar på att engagera sig ideellt i början av deras studietid. 

Fyra utav faddrarna framhåller att de ville ha en sysselsättning utanför skolan. 

Jag jobbade lite volontärt med tjejer innan i den åldern ungefär… för att inte släppa det helt 

kände jag, jaa ”Tjej till tjej”, jag kan fortsätta lite, för att det var lite surt att bara sitta och 

plugga hela tiden så då tänkte jag, ”Ja då kan jag fortsätta med detta”. (F4)  

Dels för att jag tyckte att det verka jätteintressant, och när jag flyttade ner hit hade jag väl 

tänkt, att jag skulle göra något sånt, vara engagerad i något utanför skolan… när de var och 

informerade kände jag att det var lagom, det är inte jätteansträngande… (F3) 



 

 

27 

Faddrarna visade att deras frivilliga engagemang även ska generera något för dem 

personligen.  

Ja, något sånt här som kontaktperson. Någonting som inte tog för mycket tid men som ändå 

skulle ge mig någonting… Jag såg möjligheten att få göra något kopplat till min utbildning. 

Jag ville få erfarenhet och kände att jag hade något att ge. (F5) 

För mig var det mycket att jag ville prova på någonting helt nytt och någonting jag själv var 

lite rädd för, om jag ska vara helt ärlig… det var en bra grej att göra men också att det är en 

utmaning för mig själv. (F1) 

Medmänsklighet, jag har det bra så jag vill hjälpa dom som inte har det så bra, samtidigt som 

jag vill få ut något av det själv. (F4) 

En fadder utmärkte sig från de andra då hon beskrev att hon fastnade för den relation som 

projektet möjliggjorde: 

Jag tänkte när jag började här att jag ville vara med i någon ideell organisation… det var några 

som kom till vår klass och började prata om ”Rädda Barnen” och då gick jag på ett 

informationsmöte och så berättade de om olika projekt, och så fastnade jag för ”Tjej till tjej”-

projektet… det kändes personligt eller så, att man verkligen träffar någon, fria tyglar också. 

Man lär verkligen känna någon, ja, än att bara träffas lite, verkligen djupare. (F2) 

Teorin om rationella val hävdar att människan väljer det alternativet som bäst tillfredsställer 

egenintresset (Brodin Danell 2007). Utbytesteorin grundar sig i det resonemanget och menar 

att människan således tar sociala beslut utifrån upplevd nytta respektive kostnader (Homans 

1961). Alla faddrarna är studenter och kände att de hade tid att lägga ner på att engagera sig 

ideellt. De kände att de ville hjälpa andra och hade något att bidra med. Faddrarna uttrycker 

därmed en tillfredsställelse av att få ingå i en ideell organisation och få en sysselsättning 

utanför skolan, men det fick inte ta för mycket tid och energi. För faddrarna var dessa 

investeringar egennyttiga eftersom de ansåg sig må bra av att få lägga tid och engagemang på 

att arbeta frivilligt. De ville göra något meningsfullt med sin fritid och genom att de 

förväntade sig tillfredsställelse av att vara någons fadder, fick beslutet att delta en mening. 

Om förväntningarna på tillfredställelsen som projektet skulle ge inte hade övervägt de 

förväntade kostnaderna så skulle faddrarna inte valt att engagera sig i ”Tjej till tjej”, enligt 

den rationella teorin (Homans 1961). 
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Vad olika individer upplever som rationellt i ett sammanhang är subjektivt (Elster 1986). En 

fadder ville att projektet skulle ge henne erfarenhet kopplat till hennes utbildning. En annan 

fadder behövde en utmaning i utbyte för att åta sig uppgiften. En tredje framförde sin 

förväntan på en djup relation som vinsten av projektet, vilket liknar fadderungdomarnas skäl 

till att delta. 

Fadderungdomarna är samstämmiga angående anledningen till att gå med i projektet. För dem 

är det viktigt att träffa svenskar, utveckla språket, våga kommunicera samt att få veta vad 

ungdomar i Sverige gör på fritiden.  

Jag gick med i ”Tjej till tjej” för att jag ska bli bättre på språket och så att jag ska våga prata 

svenska med dom… jag har inte träffat någon svensk eller dom som har bott här länge så det 

är bra att jag har gått med i ”Tjej till tjej” och jag har träffat olika faddrar, dom var jättesnälla 

och har lärt mig mycket om hur livet ser ut här. (FU4) 

Därför jag trodde att man ska få kompis, svensk, och man kan prata, man veta vad dom i 

Sverige göra, dom ungdomar göra, på fritiden. (FU2) 

Ja, jag vill vara med för att jag tycker mycket att träffa människor. Så, det är viktigt för mig… 

att jag träffa svenska människor, för att jag lära språket… (FU1) 

Gemenskaps- och vänskapsaspekten gör sig tydlig i fadderungdomarnas utsagor. 

Jag är, kommer från annan land så jag kan inte träffa svensk kompis, men ”Tjej till tjej” ger 

svensk kompis till oss. Det är jättebra. (FU2) 

Att kunna umgås med dom tjejerna och mina kamrater i klassen också. Att vi ska kunna 

liksom vara en dag tillsammans alla. (FU3) 

Det finns tydliga skillnader mellan faddrarnas och fadderungdomarnas motiv till att delta i 

projektet. Fadderungdomarna visar att vänskap och gemenskap är deras primära vinster med 

att delta i projektet. För att mötet ska vara egennyttigt för dem vill de träffa svenska kompisar 

att umgås med. Ytterligare en viktig faktor för att vinsterna ska överväga kostnaderna är att de 

vill utveckla sina språkkunskaper och minska rädslan för att använda det svenska språket 

(Homans 1961).  
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6.2 Projektets syfte 

Projektets tvetydiga måldokument gör att faddrarna och fadderungdomarna tolkar syftet på 

olika sätt. Intervjupersonernas tolkning av syftet med projektet överensstämmer med deras 

skäl till att medverka. Faddrarna valde att vara med i ”Tjej till tjej” av flera olika anledningar. 

De ville ha en meningsfull sysselsättning som skulle ge dem något i utbyte. De beskriver 

vidare att de ville ”göra en bra grej” och hjälpa andra samtidigt som de kände att de hade 

något att bidra med. Nedan följer faddrarnas beskrivning av syftet: 

Syftet med projektet är väl att dom här tjejerna ska känna att dom har någon nån person, jag 

vet inte om man kan säga, i det svenska samhället, som kan vägleda dom om det är något dom 

undrar över… det är för att dom ska ha någon dom kan prata med och fråga saker som dom 

behöver hjälp med i skolan… (F1) 

Jag ska hjälpa henne i det svenska samhället, vi ska göra lite olika grejer, prata, träna, göra 

vanliga grejer, umgås, ungefär en gång i veckan, beroende på vad hon vill, har jag tänkt. (F5) 

En fadder berättade att hon inte trodde hennes fadderungdom kände till syftet med projektet. 

Faddern tänkte att det skulle påverka fadderungdomen negativt om hon hade känt till 

meningen med projektet. 

Ja, det kanske hade påverkat negativt ifall hon hade vetat. Jaha, nu är någon här bara för min 

skull, det kanske hon inte vill egentligen. Så det är ju svårt hur man lägger upp syftet med det 

till dem, för när man lägger upp ett sånt syfte blir det som att, vi är här och ni är där direkt, det 

är ju inte det som är meningen. (F2) 

Nedan berättar en fadderungdom om hennes syn på syftet med projektet:  

Jag tror att dom ville att, alla barnen skulle vara glada. Det skulle inte vara, känner inte någon, 

är ensam. Så de måste ta hand om dom, så dom känner att dom är mellan andra människor 

som älskar dom och göra någonting som är roligt med dom. Kanske dom inte gör det hemma, 

dom träffar inte kompisar, för att många som är i ”Tjej till tjej”, är från andra länder. När man 

kommer hit, det är svårt att ha en kompis som man kan gå ut med. Men dom gör att vi skulle 

vara som andra barn som är här, så jag tror det. (FU1) 

De andra fadderungdomarna beskriver tanken med ”Tjej till tjej” på ett liknande sätt. De 

berättar att syftet är att de ska få möjlighet att umgås med svenskar och slippa vara ensamma. 

Vidare berättar de att syftet även inbegriper att lära sig vad man kan göra i staden och våga 
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prata svenska. Här ser vi en likhet i faddrarnas och fadderungdomarnas tolkning av vad de ska 

göra, dock skiljer sig uppfattningen om hur det ska gå till.  

Wisén & Lindblom (2001) menar att målformuleringen ska vara konkret, entydigt och 

informativ så att deltagare direkt kan tolka projektets syfte. I det här fallet är projektets 

måldokument tvetydigt och det finns en dubbelhet i synen på fadderrelationen. Å ena sidan 

ses relationen som asymmetrisk där fadderungdomarna ska få en bra start på livet i Sverige 

genom att komma i kontakt med svenska tjejer. Å andra sidan ses relationen som jämbördig 

där båda parter ska få tillgång till givande samtal och få förståelse för varandras likheter och 

skillnader. Inom forskningen
3
 tillskrivs fadderskapsrelationen olika innebörd. Franzén & 

Jonsson (1994) menar att förhållandet är jämlikt medan Murray & Owen (1992) menar att 

faddern är överordnad fadderungdomen. Otydligheten har lett till att deltagarna fritt tolkat 

fadderskapsrelationen och meningen med ”Tjej till tjej”. 

Syftet som faddrarna lyfter fram skildrar en ojämlik relation där fadderns roll är att hjälpa 

fadderungdomen i samhället. En fadder framhåller dock att hon inte kände sig bekväm med 

att berätta om syftet för sin fadderungdom då hon var orolig för att det skulle förstöra deras 

relation. Hon var rädd för att fadderungdomen skulle få känslan av att vara underordnad. Hon 

berättar att hon vill att mötet ska vara ömsesidigt.  

 

6.3 Intagning av roller 

Något som var påtagligt i empirin var att de två intervjugrupperna hade olika förväntningar på 

relationen. Medan fadderungdomarna beskriver sin relation till faddrarna som en 

kompisrelation använder tre utav faddrarna begreppet kontaktperson för att beskriva sin roll i 

relationen. Faddrarna menar att fadderungdomarna kan uppleva dem som en kompis men att 

de själva ser sig som en fadder eller kontaktperson. Så här beskriver faddrarna relationen: 

Att jag är en person som hon kan vända sig till, att vi är inte vänner eller jag har aldrig bjudit 

hem henne och hon har aldrig bjudit hem mig, även om jag berättar ju saker om mitt liv och 

hon berättar om sitt. Så det är mer att hon vänder sig till mig, det är inte jag som vänder mig 

till henne. Det är lite så jag känner, att jag är där för henne och vill hon att jag ska vara där så 

är jag det… (F5) 

                                                           
3 Forskningen är utförd på mentorskapsrelationen som ofta likställs med fadderskapsrelationen. 
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Hon har lättare att berätta om sig än om jag berättar om mig. För mig blir det konstigt att sitta 

och berätta om min familj och mina vänner. Det känns inte relevant på något sätt. På det sättet 

har vi ju inte riktigt, jag har lärt känna henne bättre än vad hon har lärt känna mig, kan man 

säga… För det är väl där den här kompisrelationen inte riktigt existerar. Det ska ju inte vara 

så. Vi är ändå här för att vara en kontaktperson, men då ska inte jag sitta här och bara berätta 

om vad mina polare gjorde i helgen… Jag frågar mer om henne. Fokus är mer på henne. Det 

är en självklarhet så tycker jag det ska vara… På det sättet är det inte riktigt ömsesidigt. (F1) 

Vi kanske ser olika på relationen. För henne är jag ju en kompis. ”Åh jag har fått en svensk 

kompis”, vilken som helst. För mig blir det inte, jag lägger inte över massa saker på henne. 

Det ska ju inte vara, alltså jag har ändå så privatliv och inte privatliv. (F4) 

En av faddrarna utmärker sig när hon säger att fadder och fadderungdomsbegreppet inte känns 

igen i hennes relation.  

Ja, det är väl att vi är mer. Inte nära kompisar, men vi är, jag gillar inte riktigt det där med 

fadder och fadderungdom, det känns inte riktigt igen i vår relation, utan det känns lite mer som 

att vi är kompisar ändå, eller bekanta eller vad man ska säga. (F3) 

En annan fadder var rädd att relationen skulle resultera i att en var överordnad och en var 

underordnad.  

Det var ju inte bara att jag var nåt överhuvud eller sådär, så det var ju väldigt skönt med 

projektet för jag tänkte att nu kanske skulle bli så. Hon förstod aldrig riktigt projektet, att jag 

är med i det här, utan jag tror hon tänkte att vi blev kompisar. Och så var det i slutet, då var vi 

på samma nivå. Det var jag rädd för, att det skulle vara sådär ”Nu är jag här uppe och du”. 

Utan det var ömsesidigt sådär hela tiden, men det var ändå jag som fick ringa sådär, och ta tag 

i att vi skulle träffas. (F2) 

Fadder- och fadderungdomsbegreppet innebär olika positioner som är sammankopplade med 

roller som innehåller förväntningar och beteenden (Payne 2002). När faddrarna möter 

fadderungdomarna träder de in i fadderpositionen och de roller som följer med den. På samma 

sätt träder fadderungdomarna in i fadderungdomspositionen och tillskriver sig de roller som 

de upplever är förenliga med positionen. 

Foucault ser makten som en del i alla sociala relationer och är beroende av ålder, kön, 

etnicitet, utbildning och erfarenhet. Makten är även kopplad till strategiska positioner (Nilsson 

2008). Fadderbegreppet används i skolan och inom yrkeslivet för att beskriva en person som 
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hjälper och vägleder en annan individ (Arhén 1991; Hultman & Sobel 2005). I vår studie har 

faddrarna tolkat fadderbegreppet som en frivillig som hjälper en nyanländ invandrare att 

integreras i det svenska samhället. Fadderrelationen är en asymmetrisk relation vilket innebär 

en obalans mellan fadder och fadderungdom, eftersom faddern har tillgång till fler 

maktresurser (Swärd & Starrin 2006). I det här fallet kan stödet från Rädda Barnens 

lokalförening och kunskap om det svenska samhället ses som maktresurser. Den 

asymmetriska relationen bygger på en ojämlik grad av beroende där fadderungdomen kan ses 

som underordnad i bytesförhållandet (Repstad 2005). Tre av faddrarna har likställt ordet 

fadder med kontaktperson. Ordet kontaktperson används inom socialtjänsten som benämning 

på en anställd eller ideell medarbetare som fått i uppdrag att hjälpa eller stötta en person med 

sociala eller personliga problem. Det centrala i fadderrelationen blir då den hjälpande rollen 

varmed det ömsesidiga förhållandet blir mindre påtagligt. Det framkommer även att flera utav 

faddrarna menar att rollen kräver en viss distans. Rollen har därmed begränsat deras 

handlingsutrymme (Johansson 1999; Nilsson 1996). De beskriver att kompisförhållandet inte 

är tanken med relationen. Fokus ska ligga på fadderungdomen och det är hon som ska öppna 

sig och berätta om sitt liv, även om faddern kan vara personlig i mötet. Två utav faddrarna 

upplever att deras relation är mer ömsesidig och har utvecklats till att bli en kompisrelation. 

En fadder beskriver att hon inte känner sig bekväm i att använda begreppet fadder och 

fadderungdom på grund av att det asymmetriska förhållandet inte känns igen i hennes 

relation.  

Vi har tagit ut några klargörande citat om hur fadderungdomarna beskriver relationen. 

Hon är nära mig… jag känner att hon är som min kompis. (FU4) 

Hon är äldre… men vi känner kompisar med varandra. (FU2) 

Ja, alltså, hon är, ibland hon är, jag tror hon är som min storasyster, eller så. (FU1) 

Fadderungdomarna har tolkat fadderrelationen som jämlik. Deras egna förväntningar på 

fadderrelation var ett kompisförhållande varmed de har format sin roll utifrån dessa 

förväntningar (Payne 2002). De skapar på så sätt en roll med mer möjligheter än 

begränsningar och skapar ett ramverk som innehåller ett friare handlingsutrymme (Johansson 

1999; Nilsson 1996; Payne 2002). På fadderungdomarnas utsagor kan vi inte utläsa att de 

upplever sina faddrar som överordnade och sig själva som underordnade. Fadderungdomarna 

påtalar en högre grad av ömsesidighet. De berättar att de träffas och pratar om allt, hur de 
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båda har det i skolan och i familjen samt vilka de umgås med. En beskriver det som att ”hon 

berättar för mig och jag berättar för henne”. En annan fadderungdom lyfter fram att de 

gemensamt kommer fram till vad de ska göra när de ses, så att det passar både henne och 

hennes fadder. Fadderungdomarnas förväntningar på ”Tjej till tjej” var att få en kompis, 

därför har de aktivt intagit den specifika rollen (Payne 2002; Tornstam 2005).  

 

6.4 Hjälpgivare och hjälptagare 

När en individ går in i den sociala positionen som fadderskapet innebär, får denne möjlighet 

att nyttja en uppsättning roller (Merton 1967; Payne 2002). Faddrarna har främst tillskrivit sig 

en hjälpande och stöttande roll, de har även tagit på sig uppgiften att vara aktiva och 

dragande. Nedan följer exempel på hur faddrarna uttrycker sig kring de olika rollerna. 

Den hjälpande och stöttande rollen: 

Hon ska känna att hon kan komma till mig om det är något som hon undrar över eller liksom 

att man ska kunna hänga och att alla frågor hon har kan hon ställa till mig och så.  Att hon får 

ett förtroende för mig… Jag försöker få henne att kanske tro mer på sig själv och peppa henne 

i saker och sådär. Jag hoppas att hon kanske blivit lite mer kaxig, jag vet inte…(F1) 

Det är väl just det att man kan utbyta erfarenheter och väcka nyfikenhet och även att man kan 

hjälpa dem med, ifall de har frågor om saker, enkla saker som vi kanske tycker att man ska 

kunna, ja, bara finnas där för dem. Vara ett stöd typ. (F2) 

Hon öppnar sig ganska mycket om saker, om sig själv... Så det blir mycket sitta och lyssna på 

sånt och samtidigt försöka vända och vrida på det… jag går inte in på djupare saker. Det 

tänker jag att jag inte har kompetens till men det är ändå sitta och lyssna på sånt… (F4) 

Faddrarna berättar att läxhjälp ingår i deras roll som hjälpgivare: 

Jag har hjälpt henne mycket med bokrecensioner i skolan och så. Det är väldigt roligt faktiskt 

för då har man något att göra som är ganska konkret och hon blir så här ååååå, min lärare 

tyckte att det här var jättebra. (F4) 
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Den aktiva rollen: 

Nej, det har nog mest varit jag som har varit dragande. Just den där konversationsbiten har jag 

känt ibland att det blir lite tomt, eller att jag ibland känner ”vad ska jag säga nu” och så frågar 

jag någonting så får man ja till svar. (F5) 

Det som är jobbigt är väl när man egentligen inte har någon lust att gå och träffas och så måste 

man vara glad och pigg. Men det måste man vara inställd på från början. Det är det som är 

liksom lite såhär ”suck idag orkar jag inte”. Så ska man sparka iväg sig själv… Men eftersom 

det är jag som driver, annars skulle det bli väldigt tyst... Jag tror inte hon skulle tycka att det 

var så trevligt eller vad jag nu ska säga. Tror att hon skulle tycka att det var lite konstigt om 

jag bara satt och var trött. Jag säger ibland ”nämen idag är jag trött” men man måste ändå vara 

där. (F4) 

De olika rollerna i faddrarnas rolluppsättning visar på vilka förpliktelser faddrarna kopplar till 

fadderpositionen (Carle et al 2006). Faddrarna upplever att de ansvarar för att vara den 

drivande i relationen samt att de ligger på dem att hjälpa fadderungdomarna. Flera faddrar 

uttryckte en vilja att hjälpa till med skolarbete eftersom de fann det tillfredsställande att 

konkret kunna hjälpa sin fadderungdom. Båda intervjugrupperna har påpekat att faddrarna 

gärna frågar om fadderungdomarna behöver hjälp med skolarbetet. Eftersom relationen är 

asymmetrisk och faddrarna besitter mer makt får de tolkningsföreträde på hur rollerna skall 

samspela (Skau 2007). Det blir då naturligt för fadderungdomarna att anpassa sig eftersom de 

är i en underordnad position. Därav har fadderungdomarna accepterat faddrarnas vilja att bistå 

med läxläsning och gått in i en roll som hjälptagande. Nedan följer fadderungdomarnas citat. 

Rollen som hjälptagande: 

Hon hjälpa mig, hjälpa mig med läxor. Hon frågar mig hela tiden, ”var det svår i skolan så du 

kan fråga mig”… om jag är i skolan så och jag har fått uppgift, jag inte förstå, så jag fråga 

henne, så hon hjälpa mig… jag är så dålig med skriva i skolan så hon ge mig uppgift att träna 

skriva. Så hon rättar det, vad jag skrivit. (FU2) 

Ja, om jag behöver hjälp jag frågar henne. Men hon sa själv om jag behöver hjälp, med 

svenska läxa, jag kan säga till henne men om jag kan göra den själv så gör jag det, men om jag 

inte kan, jag fråga. (FU1) 
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De beskriver även stödet från faddrarna: 

Dom hjälper oss för att kunna våga att förstå, kunna prata svenska. Att kunna hitta några 

platser här i staden. Att kunna umgås med svenskar också andra. (FU3) 

Ja, de har pratat mycket om att det är svårt när man först kommer till ett nytt land, om det är 

svårt språk och hur det ser ut. Mina faddrar, de har berättat om allt. Hur det ser ut och att man 

inte ska bli rädd för någonting… dom vill hjälpa invandrare och prata med dom och vad dom 

behövs till och om det är någonting dom behöver. (FU4) 

Payne (2002) menar att roller kan formas utifrån våra egna eller andras förväntningar. En 

individ kan antingen förvärva eller tillskriva sig en roll, vilket innebär att personen antingen 

aktivt tagit en specifik roll eller fått en roll på grund av något denne själv inte har påverkat 

(Tornstam 2005). Faddrarna har förväntat sig en roll som hjälpgivare. Fadderungdomarna 

påverkas av faddrarnas förväntningar och intar därför rollen som hjälptagare. Dock har 

fadderungdomarna precis som faddrarna flera roller kopplade till sin position. 

 

6.5 Rollkonflikt 

Något som är tydligt i vår empiri är intervjugruppernas skilda syn på sina roller i relationen. 

Som vi tidigare har framhållit uttrycker fadderungdomarna att de ser sin fadder som en 

kompis, där den hjälpande och stöttande rollen har blivit en del i kompisrelationen. Konflikten 

ligger i att tre av faddrarna istället ser sig själv som en kontaktperson och de menar att den 

ömsesidiga kompisrelationen inte existerar. Denna rollkonflikt kallas för jag-rollkonflikt och 

ingår i intrarollkonflikten, den innebär att fadderns egna förväntningar skiljer sig från de 

förväntningar som fadderungdomen har (Forsén 1978). Flera faddrar hade som utgångspunkt 

en tanke om att vara en samhällskunnig person som hade till syfte att upplysa sin 

fadderungdom om livet i Sverige. Nedan beskriver en fadder detta tankesätt: 

I början trodde jag nog att jag skulle hjälpa henne med någonting och jag förstod inte riktigt: 

”Vad ska jag göra?” ... Jag tänkte nog mer frågor liksom, mer om samhället kanske eller ”Hur 

gör jag nu?” och det har liksom bara hänt en gång annars har hon inte varit så intresserad trots 

att jag erbjudit mig… (F5) 

Citatet visar på en jag-rollkonflikt som tydligt åskådliggör att faddern och fadderungdomen 

hade olika förväntningar på fadderns roll (Forsén 1978; Payne 2002). Fadderungdomen var 
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inte ute efter en kontakt med en samhällskunnig person utan hon sökte en svensk kompis, 

vilket blev förvirrande för faddern. Alla faddrarna uttrycker ytterligare en konflikt då de 

påpekar en förvirring eller svårighet i att inte veta vilken roll de ska gå in i när de träffar och 

interagerar med sin fadderungdom. Flera faddrar uttryckte att det finns en oklarhet i rollen 

vilket innebär en svårighet att veta hur den ska tolkas eller utformas. De menar att 

fadderpositionen har motstridiga krav på sig (Nilsson 1996). Denna konflikt kallas roll-

rollkonflikten och förekommer när det finns minst två olika förväntningar utifrån. I detta fall 

upplever faddrarna att fadderungdomarna och organisationen har skilda förväntningar på 

deras roll. Detta leder till en rollosäkerhet som benämns rollambiguitet och uppstår då vi är 

osäkra på vad en roll kräver av oss (Payne 2002). Nedan följer citat som visar på denna 

rollambiguitet: 

Det är lite svårt att veta, för det är ändå en privat relation samtidigt som det är. Ja det är 

lite knepigt tycker jag för man är någon mittemellan. Man är inte någon kurator som 

ska sitta och verkligen dra den här gränsen. Man träffas ju ute och fikar och man är ju 

någon mittemellanperson. Vilket också är väldigt bra för man är ju, för henne blir det 

nog ändå bra för jag tänker att det är väldigt bra, fast det är lite knepigt också. Om man 

kan säga så. (F4) 

Jag har fått träna själv i hur man är som kontaktperson eller som fadder. Jag har 

funderat många gånger på vad det egentligen går ut på det här. Och vad hon vill att jag 

ska göra liksom. (F5) 

Det jag kan tycka är jobbigt är att veta hur mycket man kan gå in på hennes privatliv 

liksom, hur mycket jag kan fråga henne. Hon är ju liksom flykting och vad hon… Det 

är väldigt svårt att inte trampa någon på tårna liksom eller fråga för mycket eller så 

kanske hon vill att man ska fråga också… att man inte riktigt vet om man ska ha den 

funktionen som någon sån här som kan prata om det… Hon kanske bara vill ha mig 

som en person som hon träffar lite då och då, hittar på roliga saker med, det vet man ju 

inte… (F1) 

Flera faddrar beskriver oklarheten i vad de ska berätta om sig själva. De menar att det inte 

känns relevant eller rätt att vara privat, samtidigt som relationen kan utvecklas till att bli 

privat. Nilsson (1996) menar att en rollkonflikt kan uppstå när en person behöver genomföra 

handlingar som han eller hon inte ställer upp på. Detta innebär att faddrarna hamnar i en 

rollkonflikt då de känner sig manade att vara mer privata än de hade räknat med. Som vi har 
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nämnt tidigare hade en fadder en djup och ömsesidig relation som mål varav hon inte såg 

något problem i att vara privat.  

För att förklara deras rollprestationer går det att använda Goffmans (2004) uttryck främre 

regionen och bakre regionen. Faddrarna uppträder i den främre regionen i interaktionen med 

sin fadderungdom, varmed fadderungdomen blir till åskådare för framträdandet. Uppträdandet 

reflekterar den fadderposition faddern har intagit. I uppträdandet är faddern personlig men 

inte privat och på det sättet skiljer sig relationen från ”den man brukar ha till sina vanliga 

vänner” (F4). Goffman (2004) kallar detta för intryckstyrning där vi förmedlar den bild av oss 

som vi vill att andra ska se. 

Fadderungdomarna har främst tillskrivit fadderungdomspositionen en vänskapsroll. I 

fadderungdomarna utsagor kan vi utläsa att de befinner sig i den bakre regionen i mötet med 

faddern. De kan vara avspända, dryfta känslor och vara sig själva på ett sätt som inte går i den 

främre regionen (Goffman 2004). En fadderungdom har presenterat sin fadder för sin mamma 

vilket också kan tyda på att hon är bekväm med att vara privat. I och med att 

fadderungdomarna har positionerat sig i bakre regionen, formar de en roll med mer 

möjligheter än begränsningar och skapar ett ramverk som innehåller ett friare 

handlingsutrymme (Johansson 1999; Nilsson 1996; Payne 2002). 

 

6.6 Sammanfattning av analys 

Vi har valt att kortfattat sammanfatta vår analys, därför kommer vi inte återge de referenser vi 

använt i tidigare avsnitt. Det motiverar vi med att ingenting nytt kommer att presenteras i 

detta stycke, för att finna referenserna kan läsaren således gå tillbaka till analysen ovan. 

I temat ”Ingången till Tjej till tjej” belyser vi anledningarna till att gå med i projektet. Det 

blev tydligt att de olika intervjugrupperna hade skilda motiv till att delta. Faddrarna ville ha 

en meningsfull sysselsättning, ”göra en bra grej” och hjälpa andra samtidigt som det skulle ge 

dem något i utbyte. Fadderungdomarna ville delta för att få träffa svenskar, utveckla språket 

och våga kommunicera.  

Vi menar att skälen till att delta speglar deras tolkning av projektets syfte, då måldokumentet 

är dubbeltydigt. Syftet kan både tolkas som att projektet ska bidra till en ömsesidig relation, 
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där faddern och fadderungdomen kan samtala på en jämlik nivå och utbyta erfarenheter eller 

som en relation i obalans där faddern ses som överordnad fadderungdomen.  

Faddrarna tolkade syftet som att de ska hjälpa och stötta sin fadderungdom i det svenska 

samhället medan fadderungdomarna menar att syftet med projektet är att de ska få en 

möjlighet att lära känna svenskar, slippa vara ensamma, våga prata svenska och lära sig vad 

ungdomar i Sverige gör på fritiden.  

Hur de olika grupperna tolkade syftet överensstämmer med de roller de tillskrivit fadder- och 

fadderungdomspositionen. Flera faddrar gick in i en roll som kontaktperson och beskrev deras 

relation till fadderungdomen som asymmetrisk. En fadder påtalade dock att hennes relation 

utvecklades till att vara ömsesidig. Fadderungdomarna upplevde inte sin relation till faddern 

som asymmetrisk utan beskrev den som jämlikt, ett kompisförhållande. Faddrarna har 

tillskrivit sig rollen som hjälpgivare vilket innebär att de stöttar och praktiskt hjälper 

fadderungdomarna med läxor. Vi menar att fadderungdomarna delvis har gått in i en roll som 

hjälptagare då de besvarat faddrarnas vilja att hjälpa.  

Intervjugruppernas skilda syn på sina roller i relationen, kontaktperson och kompis, gör att 

faddrarna har hamnat i en rollkonflikt. Jag-rollkonflikten innebär att fadderns egna 

förväntningar skiljer sig från fadderungdomens medan roll-rollkonflikten förekommer när 

faddern upplever att det finns två olika förväntningar utifrån, fadderungdomens och 

organisationens förväntningar på fadderrollen. Vi menar att faddrarna uppträder på främre 

regionen när de möter fadderungdomarna, eftersom de tydligt utför ett framträdande. 

Fadderungdomarna befinner sig å andra sidan på bakre regionen eftersom de är sig själva i 

mötet med sin fadder. 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

De slutsatser vi kommer att presentera gör endast anspråk på de utsagor våra nio 

intervjupersoner har delat med sig av. Vårt resultat går inte att generalisera och därför kan vi 

inte dra slutsatsen att alla fadderrelationer ser ut på det här sättet.  För att uppnå en större 

förståelse om relationers komplexitet och kunna belysa varför respondenterna intagit dessa 

roller behöver intervjuerna vara mer djupgående. Den kvalitativa metoden har ändå fungerat 

tillfredställande för att belysa vårt syfte. Det hade dock varit intressant att intervjua fler 

deltagare för att få en klarare bild av hur relationen ser ut. Då fadderungdomarna var 

kortfattade i sina beskrivningar kan vi i efterhand känna att det hade varit fördelaktigt med 

fler respondenter ur den gruppen. Det hade bidragit till att båda intervjugruppernas empiri 

varit lika omfattande, varmed analysen hade kunnat bli mer likvärdig. Vi tycker trots det att vi 

har lyckats förmedla en tydlig bild av hur de olika intervjupersonerna ser på relationen och 

därmed besvarat vårt syfte.   

Då vi inte hittat någon tidigare forskning om relationens betydelse för integration på 

grundläggande individnivå har vi inte haft möjlighet att jämföra våra resultat med andra 

studier. Vi saknar även en klockren teori för att beskriva hur två personer kan ha så skilda 

uppfattningar om en relation. Dessa tomrum kan vara intressanta föremål för framtida 

forskning.   

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att faddrarnas och fadderungdomarnas tolkning av projektets syfte skiljer sig 

åt vilket återspeglas i deras syn på relationen. Den skilda tolkningen av syftet bidrog till att de 

gick in i projektet med olika förväntningar och intog olika roller.  Faddrarna såg sig som 

hjälpgivare vars huvuduppgift var att hjälpa de nyanlända invandrartjejerna i det svenska 

samhället. Tre utav faddrarna beskrev sig som en kontaktperson där relationen var märkbart 

ensidig, en ojämlik relation där fokus ligger på fadderungdomen. Fadderungdomarna däremot 

beskrev en jämlik relation där de såg sin fadder som en kompis. En fadderungdom förklarade 

att hon såg sin fadder som en storasyster. Vi förvånades över att intervjugrupperna gav så 
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skilda beskrivningar av relationen. Vi menar att dessa föreställningar går att sammankoppla 

till intervjugrupperna syn på syftet med ”Tjej till tjej”. Om en fadderungdom möter sin fadder 

med förväntningen om att få en ny kompis är det utifrån den föreställningen fadderungdomen 

tolkar relationen. På samma sätt går faddern in i rollen som hjälpgivare eftersom hon tolkat att 

det är syftet med mötet. Spänningen i förhållandet frambringade rollkonflikter vilket ledde till 

att faddrarna var osäkra på hur de skulle uppträda i interaktionen med sin fadderungdom.  Vi 

upplever att tre utav faddrarna fortfarande är osäkra till hur de ska förhålla sig i relationen. En 

utav faddrarna tydliggör att hon i samspelet med sin fadderungdom har anpassat sig till de 

förväntningar fadderungdomen haft på henne och utformat en roll som bidragit till en 

ömsesidig relation. Hon väljer därför att inte använda fadderbegreppet. En annan fadder valde 

att i ett tidigt skede gå emot det hon upplevde var projektets syfte då hon var ute efter en djup 

relation. Hon menade att fadderrelationen bidrog till en under- och överordning. 

I det här fallet är projektets måldokument tvetydigt. Som vi förklarat tidigare leder det till 

individuella tolkningar om hur relationen ska utformas. Relationens dubbeltydighet mynnar ut 

i en splittrad integrationsprocess. Sett ur ett bredare perspektiv samspelar micro- och 

makronivån. Den asymmetriska relationen resulterar i att integrationen framträder som en 

envägsprocess, där fadderungdomarna ska få hjälp med att anpassa sig i det svenska samhället 

(SOU 2006:73). En jämbördig relation leder istället till en ömsesidig integrationsprocess där 

både faddern och fadderungdomen är delaktiga och ger och tar i samma utsträckning (Diaz 

2004). Genom detta leder en ömsesidig integration till att principen om människors lika värde 

upprätthålls. Integration som en envägsprocess å andra sidan upprätthåller en gräns mellan 

majoritets- och minoritetsbefolkningen (Hall 1999). Invandrarna definieras som ”de andra” 

och ses som underordnade det västerländska (Fanon 1997). ”De andra” förväntas integrera sig 

med ett homogent majoritetssamhälle (Gustafson 2004). Dessa uppfattningar ingår i det 

postkoloniala synsättet och bidrar till att dessa strukturer upprätthålls vilket medför att 

segregationen förstärks. Det otydliga syftet med projektet gör att tre utav faddrarna intar ett 

ojämlikt förhållningssätt gentemot sin fadderungdom vilket upprätthåller de rådande 

strukturerna och resulterar i strukturell diskriminering. Här ser vi ett exempel på att goda 

intentioner och en vilja att hjälpa kan leda till en haltande integration. Vi menar att en 

ömsesidig integration inte kan ske i en över- och underordnad relation.  
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7.3 Utveckling av projektet 

Vi har tagit kontakt med Rädda Barnen på nationell nivå för att få ett klargörande gällande 

vilken integrationsprocess organisationen stödjer. De hade inte tagit något sådant 

ställningstagande trots att många lokalföreningar arbetar med integration. För att utveckla 

projektet ”Tjej till tjej” menar vi att Rädda Barnens lokalförening för egen del måste ta 

ställning till vilken integrationsprocess de vill att projektet ska främja. Syftet måste därefter 

formas utifrån det synsättet. En av Rädda Barnens visioner är en värld som lyssnar till och lär 

av barn. Fadderungdomarna uttrycker en vilja att få en svensk kompis genom projektet. 

Därför menar vi att fadderbegreppet bör tas bort eller tydligare definieras. Vi menar att 

fadderrelationen kan vara jämlik men att det då krävs ett förtydligande rörande 

ömsesidigheten. Värdegrunden som Rädda Barnen står för bygger på människors lika värde. 

Med det i åtanke tänker vi att Rädda Barnens lokalförening vill stå för en ömsesidig 

integrationsprocess. 

Vidare rekommenderar vi att projektledarna pratar med deltagarna innan de paras ihop för att 

ta reda på vad de vill ha ut av relationen. Vi menar att relationsskapandet skulle underlättas 

om faddern och fadderungdomen möttes med liknande förväntningar.  
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Bilaga 1 

 

Rädda Barnens måldokument för projektet ”Tjej till tjej” 

Projektet ”Tjej till tjej” startades upp våren 2008. Syftet är att ge nyanlända invandrartjejer en 

bra start på livet i Sverige och en möjlighet att tidigt komma i kontakt med svenska tjejer 

utanför skolans ramar. 

Projektet bedrivs delvis i form av enskilt fadderskap med individuella träffar samt träffar i 

storgrupp. Träffarna bygger främst på att hitta på olika aktiviteter tillsammans, men med 

målsättningen att bygga upp ett förtroende som gör det möjligt att ha givande samtal. Många 

unga tjejer saknar idag ett forum att diskutera viktiga begrepp som jämställdhet, 

respekt, identitet, värderingar, normer och olika kulturella sedvänjor. Rädda Barnens 

uppfattning är att dialogen kan ersätta våld och bidra till personlig utveckling och ökad 

tolerans. Projektet syftar till att lyfta fram likheter mellan människor från olika kulturella 

bakgrunder och därmed skapa förståelse för skillnaderna. 

Vi riktar oss åt de nyanlända invandrartjejerna som går på IVIK-programmet. 

Fadderparen träffas en gång i veckan. Fokus ligger mycket på ungdomarna och aktiviteterna 

styrs av ungdomarnas intressen, men leds av utbildade, ideellt engagerade tjejer från Rädda 

Barnens lokalförening. Vår förhoppning är att arbetet kan skapa en ökad medvetenhet och 

förståelse hos de ungdomar som deltar i projektet och även att projektet vidgar deras 

perspektiv kring känslor, beteende och självvärde.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide fadder 

 

Bakgrund 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Var kommer du ifrån? 

 När kom du hit? 

 Hur länge har du varit med i ”Tjej till tjej”? 

 

Allmänt  

 Berätta om ”Tjej till tjej”? 

 Vad upplever du är syftet med projektet? Kan du berätta vad du tror det finns för tanke bakom 

projektet? 

 Kan du berätta varför du gick med i projektet? 

 Vad har projektet givit dig? 

 Vad har projektet haft för betydelse för dig socialt? 

 Hur har kontakten med din fadderungdom sett ut?  

 Vad har ni gjort på era träffar?  

 Hur många gånger i månaden har du träffat din fadderungdom?  

 Har det uppstått några problem under träffarna? 

 Hur har din kontakt med de andra faddrarna sett ut? 

 

Betydelsen av projektet och lärdomar 

 Har du lärt dig något nytt av att vara med i projektet? 

 Känner du att du lärt dig något nytt i kontakten med din fadderungdom? 

 Tror du att din fadderungdom har lärt sig något i kontakten med dig? 

 

Relation  

 Vad har du för relation till din fadderungdom?  

 Vad fick du för relation till din fadderungdom? Har ni någon relation idag? 

 Har du förtroende för din fadderungdom? 

 

Integration 

 Känner du att du fått betydelsefulla kontakter genom projektet? 

 Har du lärt dig något nytt om integration? 

 Tänker du annorlunda om integration nu än vad du gjorde tidigare? 
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Uppsamlande frågor 

 Vad tycker du om upplägget med projektet? 

 Något som varit speciellt roligt/bra? 

 Något som varit speciellt tråkigt/dåligt? 

 Finns det något du saknar/saknade i projekt? 

 Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide fadderungdom 

 

Bakgrund 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Var kommer du ifrån? 

 När kom du till Sverige? 

 Hur länge har du varit med i ”Tjej till tjej”? 

 

Allmänt  

 Berätta om ”Tjej till tjej”? 

 Vad upplever du är syftet med ”Tjej till tjej”? Kan du berätta vad du tror det finns för tanke 

bakom ”Tjej till tjej”? Vad är det för mening med ”Tjej till tjej”? 

 Kan du berätta varför du gick med i ”Tjej till tjej”? 

 Vad har projektet givit dig? Vad har du fått ut av ”Tjej till tjej”? Vad har ”Tjej till tjej” betytt 

för dig? 

 Vad har projektet haft för betydelse för dig socialt?  

 Känner du att du fått fler vänner genom ”Tjej till tjej”? 

 Hur har kontakten med din fadder sett ut? 

 Vad har ni gjort på era träffar?  

 Hur många gånger i månaden har du träffat din fadder?  

 Har det uppstått några problem under träffarna? 

 

Relation 

 Vad har du för relation till din fadder? Vad har ni för förhållande? Vad känner du för din 

fadder? Vad tycker du om henne och det ni gör? 

 Har du förtroende för din fadder? Kan du lita på din fadder?) 

 Har din kontakt med de andra IVIK-tjejerna påverkats av att ni har deltagit i ”Tjej till tjej”? 

Har du fått bättre kontakt med de andra IVIK-tjejerna genom att ni är med i ”Tjej till tjej”? 

 

Betydelsen av projektet och lärdomar 

 Har du lärt dig något nytt av att vara med i projektet? 

 Känner du att du lärt dig något nytt i kontakten med din fadder? 

 Tror du att din fadder har lärt sig något i kontakten med dig? 
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Integration 

 Känner du att du fått betydelsefulla kontakter genom projektet? Har du fått viktiga personer 

som du kan vända dig till genom ”Tjej till tjej”? 

 Om du behöver råd eller hjälp med något, skulle du kunna be din fadder om hjälp? 

 Har du lärt dig något nytt om integration? Har du genom ”Tjej till tjej” lärt dig något nytt om 

hur det är att komma till ett nytt land/ställe/plats? 

 Tänker du annorlunda om integration nu än vad du gjorde tidigare? 

 

Uppsamlande frågor 

 Något som varit speciellt roligt/bra? 

 Något som varit speciellt tråkigt/dåligt? 

 Finns det något du saknar i projekt? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 


