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This dissertation is about children in a district in Malmö, Sweden that is called Rosengård. 

This district is known for its high amount of immigrants and foreigners and all the children 

interviewed for the study are foreigners. 

 

We wanted to bring out their story, how they experience the cultures they are in touch with, 

the Swedish culture that they live in and their foreign culture that they experience at home 

with their parents. How do these children socialize into the Swedish culture while living in a 

district that is hardly exposed to it? We have been working from a different perspective, this 

due to the fact that we have both grown up in Rosengård and are still currently living here. 

Therefore our perspective is more from the inside, we can relate to the children�s stories and 

we can tell about it in a way that seems more natural. 

 

These children are not more different than other children, they have the same interests and 

hobbies as is considered to be �fashionable� in youth culture today. They all have hopes and 

dreams like everybody else, and the fact that they are not exposed to the Swedish culture does 

not seem to affect them, yet.  
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1. Inledning 

 
Vi har valt att skriva en uppsats om hur vi tror att barn med invandrarbakgrund uppfattar sin 

vardag. Dessa barn är bosatta på Rosengård, fast på två olika skolor. De är i samma ålder, 

cirka 12-13 år gamla. Anledningen till att vi bestämde oss för just det här ämnet är för att vi 

upplever det här väldigt personligt. Vi anser att vi som är uppvuxna här och andra barn på 

Rosengård har en intressant historia att berätta. Det finns många fördomar om Rosengård och 

vi vill ge vår bild av vårt område, det här är med andra ord en uppsats med ett inifrån - ut 

perspektiv. Vi har aldrig sett Rosengårdsborna som offer, och har inte heller velat utmåla dem 

till några. Det finns en samhörighet på Rosengård och vi ser inte varandra på det sätt som 

övriga i samhället kan komma att göra. Det kan vara mycket farligt att utmåla invandrarna till 

en homogen grupp, men inifrån själva gruppen är det så det ofta upplevs. Vi vill bara visa på 

och förklara hur vardagen i dessa barns liv ser ut, utan att komma med fördomar eller 

jämförelser. 
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2. Bakgrund 
Rosengård är en stadsdel i västra Malmö. Den är en av 10 stadsdelar och ligger nära centrum. 

Den är den mest invandrartäta stadsdelen med 59% invandrare och 26 % födda i Sverige med 

båda föräldrarna födda i utlandet. (26% av Malmös befolkning är födda i utlandet och 8% 

födda i Sverige med föräldrarna födda utomlands). 

(http://www.malmo.se/download/18.14a154ad10e65e90c5e80002481/04.MALM%C3%96.pd

f) 

 

 
 

Rosengård är en del av miljonprogrammet som var en satsning av staten att under en 10 års 

period bygga en miljon nya bostadshus runtom i Sverige, beroende på den rådande 

bostadsbristen och den dåliga kvalitén på den rådande bostadsmarknaden. Tanken var att höja 

kvalitén på boendet men istället blev radhus och småvillor idealet för svenska folket.  

Att Rosengård och andra förorter knutna till miljonprogrammet runt om i Sverige blev 

lågstatusområden var de stora flyktingströmmarna som kom under 80 och 90-talet. Förorterna 

stod nästintill tomma eftersom bostadsmarknaden var relativt orörlig och detta bidrog till att 

invandrarna som kom hänvisades till de billiga lägenheterna runtom i landet (Goldberg, 2000).  
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3.  Syfte  
 
Vårt syfte med uppsatsen är att lyfta fram barnen på ett område som Rosengård, då vi båda är 

uppvuxna på just det området och är intresserade av att förklara hur dessa barn har det idag. 

Vi tror inte att det är någon större skillnad på då när vi var i barnens ålder och nu, och vi har 

medvetet försökt att sätta en personlig prägel på vårt arbete då vi båda relaterar till ämnet på 

ett väldigt personligt plan. 

 

Syftet har aldrig varit att göra en jämförelse på invandrarbarn och svenska barn eller att 

utmåla barnen till offer som lever i någon form av misär. Vi vill enbart visa, belysa och 

uppmärksamma hur det är att vara ett barn med dubbla kulturer i ett område som har många 

fördomar på sig. Att det faktiskt inte är så stor skillnad på barn, oavsett var de kommer ifrån 

och var de bor. 

 
3.1  Frågeställning: 

Hur socialiseras barn med invandrarbakgrund in i det svenska samhället med två olika 

kulturer som påverkar dem? 
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4.  Teori 

 
4.1 Bronfenbrenner 

En av teorierna som vi har valt att använda oss av i vår uppsats är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori som hjälper oss att bättre förstå barnens miljö, då den handlar om 

samspelet mellan individen och miljön. Den utvecklingsekologiska modellen består av fyra så 

kallade system på olika nivåer: mikro, meso, exo och makro. Enligt det utvecklingsekologiska 

perspektivet menar man att individen som utvecklas är inbäddad i dessa miljömässiga system 

som växelverkar med varandra och med individen. 

 
�A microsystem is a pattern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the developing 

person in a given setting with particular physical and material characteristics.� (Bronfenbrenner, 1979, sid. 

22). 

 

Mikrosystemet är den närmiljö som omger barnet, såsom föräldrar, syskon och det 

gemensamma samspelet mellan familjemedlemmarna. För att ett barn ska må bra är det 

viktigt att det här systemet fungerar och är i stadga. Här är det direkta samspelet mellan barnet 

och de närmaste omkring i fokus. När barnet blir äldre så utökas mikrosystemet och barnet 

kommer i gemenskap med andra mikromiljöer som dagis, grannvänner, skolan. Därmed ökar 

även barnets spelplan av roller, förbindelser och sociala situationer.  

 
�A mesosystem comprises the interrelations among two or more settings in which the developing person 

actively participates (such as, for a child, the relations among home, school, and neighbourhood peer group: 

for an adult, among family, work, and social life).�  (Bronfenbrenner, 1979, sid. 25). 
 

Mesosystemet är kopplingar, länkar och förhållanden/samspel mellan de olika mikrosystemen, 

det är alltså ett system av delsystem. Till exempel kopplingar mellan familj, skola, daghem 

och andra institutioner såsom föräldramöte eller utvecklingssamtal. I samband med att ett barn 

blir äldre öppnas fler mikrosystem och nya relationer utvecklas. 

 
�An exosystem has been defined as consisting of one or more settings that do not involve the developing 

person as an active participant but in which events occur that affect, or are affected by, what happens in that 

setting.� (Bronfenbrenner. 1979, sid. 237). 
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Exosystemet består av miljöer som individen själv inte direkt har kontakt med eller själv inte 

är inblandad i men som ändå indirekt påverkar individen, som relationer och aktiviteter i 

mikrosystemet, t ex föräldrarnas arbetssituation, sociala liv och skolans personalsituation.  

Detta är ingen miljö som barnet är aktivt i men det påverkar ändå utvecklingen. Om den ena 

föräldern blir avskedad eller är arbetslös sen tidigare, påverkar det barnet då det drabbas 

ekonomiskt. Men även faktorer som att föräldrar arbetar för mycket och spenderar för lite tid 

med barnet är påverkbart. 

 
�The macrosystem  refers to consistencies, in the form and the content of lower-order systems (micro-, meso-, 

and exo-) that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture as a whole, along with any 

belief systems or ideology underlying such consistencies.� (Bronfenbrenner, 1979, sid. 26). 

 

Makrosystemet handlar om de generella dragen i det samhälle individen lever i. Det är 

samhället med dess politik, levnadsstandard, ideologi och kultur och dessa råder i detta 

övergripande system. Makrosystemet påverkar de andra inre systemen då det spelar roll 

vilken politik som förs i ett land eller vilka sociala möjligheter staten erbjuder barnet. 

 
Utöver de här fyra systemen är tid en viktig faktor och detta kallar Bronfenbrenner för 

kronosystemet.  Han menar att både miljön och individen förändras med tiden och dessa 

förändringar kan ha sin orsak i individen eller i omgivningen (Hwang P. & Nilsson B 2006; 

53-54). 

 

4.2   Bourdieu 

Pierre Bourdieus teori om Habitus, kapitalformer och fält passar väldigt bra in på vårt val av 

problemformulering. Att förklara barnens vardag utifrån deras kapital, deras olika fält och 

speciellt deras habitus gav oss en bredare syn på deras vardag.  

 

Bourdieus habitus begrepp är ett intressant fenomen. Habitus är en form av socialisation, den 

både skapar livsstilar och skapas av dem, därför är habitus inte bara ett individuellt fenomen 

utan även ett kollektivt. Habitus är en del i processen då vi skapar vår egna individuella stil 

och smak men är på samma sätt en del i att skapa gruppens, som vi tillhör, smak och 

värderingar. Vi söker oss till jämlikar, vi kategoriserar oss själva och värdet på vår smak 

utifrån andras smak och utifrån andras värderingar på det vi tycker om. Klassisk musik till 

exempel. Är du en grovarbetare med ett öra för klassisk musik så ses du som lite fin i kanten, 
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medans om du däremot gått på privatskola utomlands och har obegränsat med pengar så ses 

det inte alls som konstigt om du lyssnar till klassisk musik eller bara äter på 5 stjärniga krogar. 

Vi har alla en livsstil och det är just livsstilar som Bourdieu har klassificerat i 

boken �Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste� (Pierre Bourdieu, 1972). 

Vi har varit mest koncentrerade på två av kapitlen i boken; The Economy of Practices, 2. The 

Social Space and Its Transformations och kapitel 3. The Habitus and the Space of Life-Styles.  

 

Habitus är ett resultat av vad vi har upplevt, lärt oss och tagit till oss under vårt liv. Habitus är 

med andra ord beroende av tid och rum, den är även förflyttbar då vi kan ta med vårt habitus 

från ett fält till ett annat. Habitus kan kort beskrivas som vårt sunda förnuft och vår förmåga 

att tillgodose oss kunskap men också att utöva den kunskapen. Som ett litet bagage ungefär. 

Bourdieu påpekar att det är inte bara habitus som styr oss, vi har även en fri vilja som gör att 

vi kan reflektera över saker och ting. I en bok av George Ritzer tas ett väldigt bra citat med: 

 
� People are not fools, however people arr not fully rational either; they act in a �reasonable� manner- they 

have practical sense. There is logic to what people do it is the �logic of practice.� 

 (Ritzer, 2003) 

 

Praktik är alltså vad vi gör och utövar i vår strävan att passa in någonstans i samhället, att 

förflytta oss osv. I �Distinction� tar Bourdieu upp en formel:  

                                        (habitus)(kapital) + fält = Praktik 

 

Med vårt habitus och vårt kapital agerar vi på olika fält vilket gör detta till vår praktik. 

Habitus är inte bara resultatet av en socialisationsprocess utan även resultatet av vår kollektiva 

historia i det samhället vi lever i. 

 

Med ordet fält menar Bourdieu inte bara fysiska platser som hemmet, skolan och affären utan 

även mentala platser som vi befinner oss på beroende på vem vi är med. Som exempelvis om 

du träffar ett par vänner på en krog, vännerna är från samma sociala klass som du och ni har 

mycket gemensamt, fältet ni befinner er på är i så fall mentalt då ert beteende inte speglar sig 

av platsen utan av umgänget. Fält är ett av de mer centrala begreppen i hans teori och i vår 

analys. En annan intressant sak är spelet Bourdieu menar att vi spelar. Vi måste kunna tillhöra 

ett visst skikt, en viss klass. Inte alla tillhör denna klassen från början utan har förflyttat sig 

upp i en högre klass med hjälp av utbildning, yrke eller t.ex. giftermål. För att vi ska bli tagna 
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på allvar i dessa fält måste vi använda oss av halvt manipulativa former och strategier för att 

klamra oss fast. Alla kan nog relatera till när man står och pratar med någon man inte vill 

prata med och skrattar åt personens skämt fastän man inte tycker det är roligt bara för att 

personen i fråga är betydelsefull, om inte för en själv så för någon i ens omgivning. Eller hur 

man kommer till en ny arbetsplats med en helt annan jargong och man låtsas att man förstår 

medan man hemma sitter och försöker fundera ut vad som menas på fikarasten. Dessa är bara 

ytliga exempel då Bourdieus studier arbetar med mycket mer än bara språk (Pierre Bourdieu, 

1972). 

 

Kapitalformerna är nog ett av Bourdieus mest genialiska begrepp. Bourdieu menar att det 

finns olika sorters kapital som varje människa besitter; ekonomiskt, socialt, kulturellt och 

symboliskt kapital. Ekonomiskt kapital är pengar, ens levnadsstandard och alla ens tillgångar. 

Socialt kapital är de personer man interagerar med, som familj, vänner, klasskamrater och 

andra kontakter man kan tänkas ha. 

 

Kulturellt kapital är ett resultat av socialiseringen och är habitus när det är förkroppsligat. Där 

finns olika former på det kulturella kapitalet: Förkroppsligat som vi nyss nämnde som då är 

habitus, objektiverat som då är målningar, böcker och musik och sist finns det 

institutionaliserade kulturella kapitalet som då är olika titlar man tillskaffar sig genom jobb 

eller utbildning.  

 

Sist har vi det symboliska kapitalet som är lite knepigt, det är inte ett personligt kapital utan 

ett kapital som erkänns av andra. Det som andra finner värdefullt inom en social grupp, som 

ära och anseende t.ex. (Ritzer, 2003). 

 

Kvantiteten på kapitalet en person besitter är också det nära knutet till habitus. Habitus och 

kapitalen man besitter speglar vem man är och hur man ser på sig själv och hur mycket värde 

man sätter på sig själv och på andra. Klassförflyttningar görs med hjälp av att man på olika 

sätt ökar sina olika kapital. Det ekonomiska med hjälp av att man skaffar sig ett mer välbetalt 

jobb, det kan man göra genom att utbilda sig och då ökar man samtidigt sitt kulturella kapital.  

 

Det finns en struktur i Bourdieus teori som är väldigt svår att återge, men efter att ha läst hans 

idéer så ser man nästan det självklara i det han pratar om. En kort och förenklad 

sammanfattning vore i stil med: Vi föds alla med de olika kapitalen, det som skiljer oss åt är 
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volymen på dem. Vi har alla ett habitus som vi formar och som formar oss och vårt sociala 

rum. Vi formas även av andras habitus när vi kommer i kontakt med andra personer och vi 

förflyttar oss alla hela tiden mellan olika fält, inte bara fysiska utan även mentala och 

emotionella. En relation till en partner eller en förälder kan vara ett slags fält. Allt vi gör är ett 

resultat av vårt kapital, vår habitus och de olika fälten vi har tillgång till, detta blir vår praktik. 

Våra handlingar är vår praktik. 

 

Klassbegreppet är även det väldigt centralt. Klass skapas och upprätthålls på en mängd olika 

plan och sätt men definitionen av en klass görs oftast på det ekonomiska planet. En intressant 

sak Bourdieu säger är: 

 
�Sexual properties are as inseparable from class properties as the yellowness of a lemon is from its acidity: a 

class is defined in an essential respect by the place and value it gives to the two sexes and their socially 

constituted dispositions.�  (Bourdieu, 1979 s.107) 

 

Vidare fortsätter han om hur olika femininiteten värderas inom de olika klasserna och att en 

klass definierar sig på sitt kön och på sin ålder p.g.a. sin överlevnad. Men han menar att man 

inte kan använda sig av en sådan definition då en klass är väldig komplicerad i sin 

sammansättning. Det är inte enbart ekonomiska eller enbart kulturella egenskaper som 

beskriver en klass utan det är hur alla de olika egenskaperna samarbetar ihop.  
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5.  Metod 
 

5.1  Gruppintervjuer 

En av metoderna vi använde oss av var gruppintervjuer. Insamlingen av data skedde genom 

anteckningar från oss båda, eftersom vi gick med på lärarnas krav om att inte spela in 

intervjuerna. Vi kom fram till att tjugo informanter var vad vi behövde för att få fram 

tillräckligt många svar på våra frågor. Barnen delades in i grupper om fem då antalet gör att 

intervjun blir lättare att kontrollera, samtidigt som samtliga informanter får komma till tals 

under intervjun. Många anser att en av nackdelarna med gruppintervjuer är balansen mellan 

dem dominanta barnen respektive blygsamma, då de pratglad kommer mer till tals (Jan Trost, 

1997). Dock kan det bli motsatt effekt, upplevde vi, då dem dominanta barnen hjälpte oss att 

bättre förstå deras gruppdynamik och därmed se vilka som tillhörde respektive grupp. Detta 

bidrog till att vi valde att ställa direkta frågor till dem som svarade minst, då vi blev medvetna 

om att de inte vågade ta för sig under samtalets gång. Med andra ord fick vi omedveten hjälp 

av dem dominanta barnen till att styra samtalet och resten av gruppens inblandning.  

 

Redan när vi bestämde antalet barn som skulle intervjuas, visste vi att det skulle röra sig om 

10 flickor och 10 pojkar. Med egen erfarenhet i ryggen vet vi hur och pojkar i den här åldern 

fungerar. Vi bestämde oss för en könsuppdelning om varje grupp, eftersom det blir lätt hänt 

att pojkar tar överhanden vid ett samtal. Dessutom finns det en risk att vissa åsikter blir 

outtalade av båda könen, då tryggheten till den egna könsgruppen rubbas vid en blandning.  

 

5.2 Djupintervjuer 

Vi valde att även tillägga djupintervjuer för att få en djupare insikt i gruppintervjuerna. Även 

om originalidén var att enbart hålla sig till gruppintervjuer så valde vi även två djupintervjuer 

med ett barn av varje kön. Anledningen till att även djupintervjuerna var könbaserade berodde 

på att det skulle bli lättare att koppla det som sades under djupintervjuerna till 

gruppintervjuerna. Här bestämde vi dock att använda bandspelare vid intervjuerna, vilket 

godkändes av barnens föräldrar. 

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är en variant som ligger mellan strukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer (May 2001). Här har man en intervjuguide, vi kommer att ha 
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specifika frågor som ska ställas till barnen, dock är kommer vi att ställa följfrågor beroende på 

vad barnen svarar. Alltså kommer barnen att påverka vår intervju och vårt mål är att samtalet 

på så sätt ska falla sig naturligt.  

 
�  Den här typen av intervjuer gör det möjligt för de tillfrågade att besvara frågorna i egna termer, något som     

standardiserade intervjuer inte tillåter, samtidigt som denna intervjuform är mer strukturerad än fokuserade 

intervjuer för att kunna skapa jämförbarhet� (May, 2001 s.151).  

 

Det är viktigt att barnen får känslan av att det är ett samtal oss emellan (även om vi har en 

struktur), snarare än en intervju med frågor som de måste besvara. Eftersom samtalet ska 

hjälpa oss att förstå hur barnen ser på sig själva och sin vardag är det viktigt att det blir ett 

ledigt och öppet samtal, även om vi har konkreta frågor. Semistrukturerade intervjuer gjordes 

på både gruppintervjuerna och på djupintervjuerna. Vi kände att semistrukturerade intervjuer 

passade bäst eftersom vi är inte ute efter förutbestämda svar, vi ville ge barnen en chans att 

berätta och med hjälp av improviserade följdfrågor får man fram en berättelse. 

 

5.4  Deltagande observation 

I samband med att vi ska intervjua barnen kommer vi automatiskt att bli observatörer under 

intervjuns gång, då vi kommer att titta på barnens agerande och ta hänsyn till hur deras 

beteende påverkar samtalen. Kroppsspråket och gester kommer att hjälpa oss att bättre förstå 

vilka barn som till exempel är blyga och vilka som inte är rädda för att ta för sig under 

samtalets gång. Det kan även hjälpa oss att efterhand analysera kring hur deras beteende har 

påverkat vårt samtal, om till exempel något fnissigt barn bidrar till en frånvarande stämning 

bland övriga i gruppen. I samband med att vi träffar barnen för intervjuns skull och att vi bara 

träffar dem den gången kan vi inte betraktas som den totala deltagaren, vilket innebär att man 

går in i ett fält som en observatör, deltar i aktiviteter och tar hänsyn till allt som sker. Vi är 

snarare observatören som deltagare eftersom vi endast gjorde ett besök och endast ett samtal 

per djupintervjun (May 2001). 

 

5.5 Vår förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig mestadels på personlig erfarenhet, vi är båda uppvuxna och 

fortsatt bosatta på Rosengård. Gemila kom till Sverige när hon var 5 år. Hennes familj 

hamnade rätt snabbt på Rosengård efter att ha varit bosatta på en flyktingförläggning i 
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Landskrona. Gemila gick på först på Örtagårdsskolan och flyttade sedan över till 

Rosengårdsskolan.  

 

Dafina kom till Sverige augusti 1989, när hon var i 3-års ålder. Även hennes familj bosatte sig 

ganska fort på Rosengård, vilket var 1991. Dafina gick på Värner Rydén skolan under sin 

uppväxt, och under gymnasiet gick båda på Malmö Latinskola.  

 

Vi inser att vår anknytning till Rosengård kanske ger oss vissa skygglappar, men vi har 

försöker att alltid vara objektiva även om vår subjektivitet lyser igenom. Vi ser inte detta som 

en nackdel, för detta är ju trots allt en del av syftet; att visa Rosengård barnens vardag ur deras 

synvinkel och vem skulle kunna göra det bättre än några som är uppvuxna på området? Som 

känner igen sig i barnens berättelser. Fördelen med att det är vi skriver uppsatsen är att vi 

båda är vuxna och integrerade i det svenska samhället, vilket ger oss en större helhetsbild av 

båda världarna.  

 

5.6  Val av frågeställning och teori 

Vi valde vår frågeställning av rent personliga skäl. Vi är förälskade i Rosengård och vi vill 

visa problematiken ur ett annat perspektiv än vad som vanligtvis visas. Barnens röst behövdes 

göras hörd och det viktigaste som sades var: Vi är inte annorlunda än någon annan. 

Detta visste vi självklart från början, men vi kände att det kanske behövde belysas ur 

ett �inifrån och ut� perspektiv, med oss som deltagande observatörer på mer än ett sätt då vi 

kände igen oss i det barnen sa och vi dömde inte de eller problematiserade det de sa. Vi har 

kanske till viss del problematiserat deras miljö men det är dessvärre inget barnen kan förändra 

själva, i alla fall inte än. 

 

Teorierna vi valde var väl genomtänkta. Bronfenbrenner tillhandahåller en övergripande teori 

som ofta används inom pedagogiken och i andra delar av den sociala forskningen. 

Bourdieu valde vi då även han tillhandahåller en övergripande teori men båda teorierna tillåter 

oss att bryta ner det barnen sa i bitar och göra något vettigt av det. Bourdieu och 

Bronfenbrenners teorier är verktyg för att kunna se bortom det som enbart sades, vi kunde 

använda dem till att se djupare än vad barnen tillät under intervjun. Bronfenbrenner är väldigt 

fokuserad på miljön och på externa faktorer som berör vårt dagliga liv medan Bourdieu är mer 

fokuserad på interna faktorer som habitus (även om kapitalformerna till största del är externa). 

Båda teorierna var väldigt intressant och kompletterade varandra på ett djupare plan kände vi. 
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5.7 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt som vi använde oss av på vägen hit var enkel och okonventionell. Vi 

var redan innan kursens början, säkra på vad vi ville skriva om. Det var en självklarhet att 

uppsatsen skulle handla om barn på vårt eget bostadsområde, dock var vi inte säkra på 

frågeställningen till en viss början. Efter en rad diskussioner och efter inlämnandet av vår 

uppsatssynopsis var vi säkra på vad vi ville skriva om och kunde börja planera inför 

intervjuerna som skulle genomföras på två olika skolor. Tanken med uppsatsen var att få fram 

något om barn med invandrarbakgrund och deras socialisationsprocess, och vi ansåg att 

gruppintervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att få svar på våra frågor.  

 

Vi kom fram till att ett besök på skolan var bäst lämpat, snarare än att ringa eller skicka e- 

postmeddelande i förväg. Vi har lärt oss, efter vårt projektarbete att det är betydligt svårare att 

säga nej till en person som står utanför ens dörr, snarare än att tacka ja via brev/telefon. 

Därmed beslutade vi oss för att besöka skolorna med en beskrivning av vårt syfte och 

tillvägagångssätt tillhanda när vi gick till skolorna. Den första skolan vi besökte var �Skola nr 

1� och där blev det ett snabbt besök, då rektorn inte var närvarande och vi fick istället lämna 

in vår beskrivning för att få ett svar i efterhand.  

 

Därefter fortsatte vi mot �Skola nr 2� och fick vänta en stund på grund av en situation på 

skolgården som krävde all uppmärksamhet från personalen på skolan. När situationen hade 

lagt sig, fick vi tag på rektorn och kunde sätta oss i enskildhet för att prata med henne på 

hennes kontor. Vi förklarade vårt syfte och fick genast motstånd från henne, då hon ansåg att 

dessa barn (på hennes skola) alltför ofta får mycket uppmärksamhet på grund av sin etniska 

bakgrund och blir därmed offerförklarade. Vi klargjorde dock att det inte var vår avsikt, 

snarare tvärtom, eftersom vi själva är dessa barn. Två flickor med invandrarbakgrund och 

uppvuxna på samma område som dessa barn. Rektorn kom även med andra argument, som 

tidsbrist, samarbetsvilliga lärare och förfrågan till föräldrar. Dock försökte vi svara på alla 

argument sakligt och komma med konkreta lösningar, vilket bidrog till att hon ville ha 

betänketid och en titt på våra intervjufrågor innan det blev en eventuell start på själva 

processen, vilket vi gick med på. 

 

Snart därefter förberedde vi frågorna och valde enkla, vardagliga frågor som vi dock 

hoppades på att få ut mycket information av. Efter att ha haft seminarium underrättade vi vår 

handledare om situationen, och han kom med förslaget om att hjälpa oss genom att skriva ett 
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personligt brev till rektorn på �Skola nr 2�, som vi skickade iväg via ett e-postmeddelande. 

Brevet var en slags försäkran som förhoppningsvis skulle övertyga henne om att vi inte var 

där med onda avsikter, utan att vårt syfte var att lyfta barnens tillvaro genom att bringa fram 

likheter snarare än skillnader mellan dessa barn och andra barn utanför deras bostadsområde. 

Samtidigt passade vi på att skicka över frågorna som skulle ställas vid intervjuerna, så att 

rektorn kunde får en titt på dem och godkänna dem. 

 

Efter detta var det dags för lov för barnen och vi fick därmed vänta på svar tills skolorna 

började igen runtom landet. Efter sportlovets slut besökte vi �Skola nr 1� och fick genast 

träffa rektorn på skolan. Hon ledde oss direkt till en lärare och hennes enda krav var att vi inte 

skulle fråga efter barnens namn eller ha med dem, om vi skulle råka få reda på det. Läraren på 

den här skolan var oerhört snäll och hjälpsam, då hon lovade att välja ut 5 pojkar respektive 5 

flickor från sin klass och sedan skulle hon höra av sig för att bestämma datum då intervjuerna 

skulle genomföras.  

 

Fram tills det att vi fick svar från skolorna, letade vi efter lämpliga teorier till vårt 

uppsatsarbete. Vi kom fram till att Urie Bronfrenbrenners utvecklingsekologiska teori inom 

utvecklingspsykologin vore passande, då barnen befinner sig i en ryckvis omvälvande 

utvecklingsfas. Den utvecklingspsykologiska teorin bidrar till att bättre förstå och förklara 

barnen. Utöver det, bestämde vi oss för att använda oss av Bourdieu och hans kapitalformer, 

habitus och fältbegrepp för att bättre förstå och utförligt förklara barnens förutsättningar och 

miljö.  

 

Efter drygt en vecka fick vi svar från båda skolorna, Skola nr 1 ringde till oss och vi bestämde 

tid för intervjuerna efterhand, samtidigt som skola nr 2 skickade ett e-postmeddelande och 

bekräftade ett samarbete med oss. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna inom loppet 

av samma vecka och redan veckan efter att vi fick svar, bokade vi in dag/tid för intervjuerna. 

Skola nr 1 var den första skolan som vi gick till och när vi kom dit hade läraren redan delat 

upp två grupper, då vi tidigare hade tillsammans beslutat om att en gruppuppdelning utefter 

kön vore det bästa alternativet. Vi började med att prata med 5 pojkar, vilket tog drygt 

trekvart. Vi tog upp alla frågorna som vi hade skrivit ner, och efterhand kom vi med 

följdfrågor som vi kom på spontant under samtalet. Intervjuerna inspelades inte, eftersom det 

var gruppintervjuer, dock förde vi båda anteckningar parallellt med frågorna. Den andra 
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gruppen, som bestod av enbart flickor, från samma klass fick vi träffa strax efter att ha pratat 

med pojkarna. Intervjun genomfördes på samma sätt här och det tog ungefär lika långt tid. 

 

Två dagar senare gick vi till Skola nr 2 och där fick vi först träffa hela klassen, samt möjlighet 

att presentera oss själva och syftet med vårt besök. Barnen kunde redan då ställa frågor till oss 

om något de undrade över. Därefter delade in läraren barnen i två grupper, på samma sätt som 

på den tidigare skolan, alltså utefter kön. Vi fick möjligheten att börja med pojkarna först, och 

även här tog det drygt trekvart för att genomföra intervjun. Strax därpå fick vi tala med 

flickorna men tyvärr fick vi inte lika mycket tid med flickorna, eftersom barnen slutade och 

samtalet tog knappt en halvtimme. Trots detta hann vi få svar på alla våra frågor och 

följfrågor, även om det inte vara lika utförliga som gavs av de tidigare grupperna. 

Medan vi sammanställde resultatet så kände både vi och vår handledare att det kändes lite tunt, 

gruppintervjuerna var inte särskilt långa så för att få mer substans och för att kunna lägga mer 

perspektiv på gruppintervjuerna beslutade vi i sista stund att genomföra två djupintervjuer. 

Dock inte med några av barnen vi redan hade intervjuat utan två helt andra barn, en pojke och 

en flicka för att kunna nyansera könsfördelningen på gruppintervjuerna. Det var ingen 

utmaning att hitta dessa barn, då Gemila var bekant med pojkens föräldrar och Dafina med 

flickans föräldrar. Vi var noga med att få föräldrarnas godkännande om att genomföra 

intervjun och att få spela in den. Vi kände att i och med att vi gjorde djupintervjuerna så 

förstod vi mer av vad som hade sagts under gruppintervjuerna. 
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6.  Resultat 
 

6.1 Gruppintervjuer 

Vi har valt att sammanställa resultatet som om vi bara hade en intervju med varje könsgrupp. 

Svaren är alltså inte uppdelade efter skola, utan efter kön och frågorna som vi ställde. Detta på 

grund av att vi inte vill att något barn ska kännas igen i texten men också för att underlätta 

läsning och sammanställningen av resultatet. Vilken av skolorna som barnen gick på är av 

mindre betydelse, då båda skolorna ligger på samma område och dras med liknande 

förutsättningar. 

Temat var �Hur ser din vardag ut?� Pojkarnas resultat presenteras först.  

 

Frågorna vi ställde var:  

1. Vad gör du på morgonen innan skolan? 

2. Vad gör du efter skolan? 

3. Vad gör du på dina lov? 

4. Vart bor dina vänner? 

5. När går du och lägger dig och vad gör du innan läggdags? 

6. Äter ni tillsammans hemma? 

7. Vad brukar ni titta på när ni ser på TV? 

 

På första frågan fick vi veta att de flesta av pojkarna vaknar själva utan någon hjälp från 

föräldrarna. Majoriteten vaknar mellan 7 och halv 8 och gör iordning sin egen frukost. Ett 

fåtal gjorde även sin läxa på morgonen och alla valde sina egna kläder. Endast en av alla 

tillfrågade hade två föräldrar som hade jobb, i övriga fall gick mammorna i skolan, var 

mammalediga eller arbetslösa. Flera pappor jobbade som taxi och busschaufförer. Alla pojkar 

gick till skolan själva, vissa mötte upp sina vänner på vägen och följdes åt. 

 

Efter skolan var det många som spelade fotboll men även andra fritidsaktiviteter förekom som 

boxning och capoeira. Alla hade tillgång till datorer och var intresserade av datorspel, MSN 

Messenger och olika Communitys och datorn var en av anledningarna till att killarna gick och 

la sig ganska sent, i övriga fall var TV:n boven i dramat. Vissa går till fritids efter skolan, 

andra går ut med sina vänner eller spelar PlayStation hemma hos sig eller hos vännerna. 

Många går ut på gården och leker vid fint väder. En av pojkarna har en kontaktperson som 
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han brukar umgås med på fritiden. Läxorna görs oftast innan skolan på morgonen. Dem flesta 

fick hjälp med läxorna av någon familjemedlem vid svårigheter, medan ett barn hjälpte sin 

mor med läxorna.  Tre av pojkarna går på arabisk skola 1 gång/veckan efter vanlig skoltid.  

 

Vid frågan om vad de gör på sina skollov svarade pojkarna att de oftast sitter hemma eller 

umgås med vänner . Deras sysselsättning på loven skilde inte sig från deras fritid på 

vardagarna. Datorer och TV- spel utgör även då en stor del av sysselsättningen. Under 

somrarna åker hälften utomlands, oftast till sina respektive hemländer. De pojkar som oftast 

inte spenderar sina somrar utomlands berättade bland annat om att utomhusaktiviteter såsom 

fotboll, bad och familjeutflykter förekommer väldigt ofta.  

 

Ingen av pojkarna har svenska vänner och dem flesta från deras umgängeskrets är bosatta på 

Rosengård, även om de har kontakt med svenska brevvänner via skolan. Majoriteten av 

pojkarna rör sig inte mycket utanför Rosengård. På frågan om när de går och lägger sig 

svarade alla att dem lägger sig efter 21.00. Dem flesta är uppe väldigt sent om kvällarna, även 

på skoldagar. Det som oftast håller dem vakna är film/serier, fotbolls- tv och spel. Mer än 

hälften av pojkarna hade föräldrar som läste för dem när dem var mindre, ofta innan läggdags.  

 

När det gäller gemensamma måltider inom de olika familjerna, svarade dem flesta att de äter 

tillsammans på helgerna. Under veckorna beror det mycket på om alla syskonen är hemma. 

Ramadan är en högtid som firas av dem flesta och då äter man tillsammans varje dag under 

högtiden. Ingen av pojkarna firade däremot Jul. De flesta rätter som görs hemma ansvarar 

modern för, och recepten härstammar oftast från respektive ursprungsland.  Följdfrågorna som 

vi ställde här var; vem som arbetar i familjen och vem utav föräldrarna som bestämmer. 

Mindre än hälften har två arbetande föräldrar, resten har en förälder som arbetar, varav alla är 

papporna i familjen. På frågan om vem som bestämmer svarade alla: pappa. Dock bestämmer 

modern om fadern inte är närvarande i familjen. 

 

På fråga sju svarade pojkarna att dem tittar på svenska kanaler och där ingår fotboll, Simpsons 

och Prison Break som det populäraste. Alla har tillgång till utländska kanaler hemma, och 

föräldrarna är flitiga med att titta på dessa, även om pojkarna inte gör det. Hälften av pojkarna 

talar sitt modersmål hemma medan resten blandar sitt modersmål med det svenska språket. 

Sju av pojkarna går på hemspråk och det är ytterst vanligt att arabiskan används av de 

arabisktalande pojkarna som ett kommunikationsspråk på skolan dem emellan.  
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Hos flickorna vaknar sju av tio själva medan resterande tre får hjälp av någon familjemedlem 

på morgonen. Mindre än hälften äter frukost (endast fyra flickor) och dem flesta vaknar 

mellan 7.00-7.30. Tre av flickorna hjälper dagligen till med att ta hand om yngre syskon på 

morgonen och därefter lämna/hämta dem på dagis. 

 

Alla flickor gör läxorna efter skolan och fyra av dessa har möjlighet att få hjälp hemma av 

någon familjemedlem vid svårigheter. Sportaktiviteter som basket, fotboll, tennis och karate 

är några som utövas bland flickorna. Utav alla flickor är det endast en som sällan sitter 

framför datorn, resten spenderade tid genom att sitta vid Msn och annat. 

 

Under loven sysselsätter flickorna sig med aktiviteter såsom de gör efter skoltid på vardagar. 

TV, vänner och fritids är det som nämndes mest. På somrarna reser nästan alla flickor 

utomlands, oftast till sina respektive hemländer eller länder där andra släktingar är bosatta, 

som till exempel Tyskland och Danmark. Endast en flicka har alltid spenderat sina somrar i 

Sverige. 

 

Flickorna rör sig sällan utanför Rosengård, då alla deras bekanta är bosatta på Rosengård. De 

få svenska vänner som ingick i bekantkretsen, var även dem bosatta på Rosengård. Det var 

endast en flicka vars föräldrar har svenska vänner medan en annan har svenska kusiner, då 

hennes släkting är gift med en svenska. 

 

Nio av tio flickor lägger sig mellan 22.00-24.00  på vanliga skoldagar, medan endast en flicka 

lägger sig 20.00. Av alla nio flickor som lägger sig sent är det vanligt med TV och data innan 

läggdags. 

 

Tre av flickorna äter middag tillsammans med resten av familjen varje dag, medan dem andra 

oftast äter själva vid olika tidpunkter. Mamman är den familjemedlem som står för 

matlagningen i majoriteten av flickornas familjer. Det är dock vanligt att modern får hjälp av 

flickorna själva eller andra syskon. Maträtterna tillagas ofta med recept från respektive 

hemland. 

 

Alla flickor har tillgång till utländska kanaler hemma, sex stycken av dessa tittar ofta på 

arabiska kanaler medan en tittar på latinamerikanska. Resterande tittar mest på svensk TV och 

amerikanska program/serier. En majoritet av föräldrarna tittar mestadels på program som 
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finns på deras hemspråk. Enbart två av tio flickor firade Jul, resten firade högtider som 

Bayram och Ramadan. Åtta av tio menar att pappa är den som bestämmer hemma, men att 

mamma tar huvudansvaret när pappan inte är närvarande.  

  

6.2 Djupintervjer 

6.2.1 � Mustafa� 

Mustafa är en 13 årig pojke, född i Sverige men hans föräldrar är kurder från Libanon. Båda 

föräldrarna kom till Sverige p.g.a. krig. Mustafa har 5 syskon, en äldre bror och 4 yngre. Han 

tycker om att leka med sina syskon, spela fotboll och tv-spel. Han brukar gå upp på morgonen 

vid 8-9, beroende på när han ska till skolan. Efter skolan går han till fritids, men han måste 

sluta snart eftersom han är för gammal. Efter fritids brukar han leka på gården med sina 

vänner och /eller syskon, De brukar spela fotboll eller tv spel, leker ute, men det händer även 

att de åker in till centrum och kollar skor, äter mat eller kollar brudar som han uttryckte det. 

Han lägger sig vid olika tider, det beror på när hans föräldrar lägger sig men oftast runt 

klockan elva på kvällen.  

 

Angående att bo på Rosengård verkar han gilla det, än så länge men han har större planer 

senare i livet menar han. Han är osäker på att bo i ett helsvenskt område då han känner att 

svenska folket är lite av outforskad mark. Han är osäker på hur de skulle klara av att bo med 

honom och han verkar ha fördomar om svenskar i stort. Men han uttryckte att han gärna 

skulle vilja bo i USA. Mustafa uttrycker saknaden av svenska vänner så här:  
 

�/�/  det finns helt mycket invandrare på Rosengård, från skitmånga olika länder så det gör ju att jag kan 

liksom umgås med kompisar från olika länder�.Jag tror det hjälper. Jag har ingen svensk kompis nu alltså, 

men det finns inte många svenska barn i min ålder här�� (bilaga) 

 

Han menar alltså att tack vare mångfalden på Rosengård så tror han att det kommer bli lättare 

att umgås med svenskar. Han berättar att hans äldre bror som går på gymnasiet har svenska 

kompisar, men det kom först på gymnasiet.  

 
�Alltså� problemet va, att jag har inte bott bland svenskar. Typ nu min bror som går på gymnasiet, han 

känner svenskar för det är blandat där� Men jag vet faktiskt inte.� (se bilaga) 

 

Mustafas familj brukar inte åka på semester berättar han, de är för många i familjen och det 

blir alldeles för dyrt. För övrigt har han aldrig varit i Libanon heller, även om han hade velat. 
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Hans pappa har berättat att det är väldigt fint i Libanon och pappan brukar åka dit själv ibland 

och komma hem med foton som Mustafa säger är väldigt fina. På frågan om vad han vill bli 

säger han advokat, läkare eller egen företagare som sin pappa. Hans pappa har ett import 

företag och hans mamma är hemma. Han berättar att hans mamma har bott på Rosengård ända 

sen hon kom till Sverige som 16 åring och även hon verkar ha fördomar mot svenskar trots att 

hon har en svensk väninna. Mustafa berättar att hans mamma inte känner sig som en svensk 

trots att hon spenderat mycket av sitt liv här. 

 
�Inte någonstans! Hon gillar inte svenskar så mycket� I alla fall inte de som hon inte träffat. Hon har 

en svensk väninna� Men de träffas inte ofta. Nej nej nej, min mamma är inte svensk nånstans.� (se 

bilaga) 
 

Inte heller Mustafa känner sig som en svensk och argumenten han tar upp för detta är att han 

inte äter gris eller firar de svenska högtiderna som påsk och jul. Senare förklarar han att på 

Rosengård är man invandrare och möjligheten att få känna sig svensk är väldigt liten.  

 
�Jag är född här va, så egentligen borde jag vara svensk�jag har ju svenskt pass och så. Men jag 

menar, här ute på rosengård, det är liksom inte som i Sverige, som på Limhamn t.ex. där invandrarna 

kanske känner sig svenska. Här så känner du dig som en invandrare.� (se bilaga) 

 

Han berättar att båda föräldrarna pratar flytande svenska även om de bryter kraftigt och att 

han tycker det vore pinsamt att ta hem en svensk kompis eftersom hans mamma inte är som 

en svensk mamma. Hon bryter på arabiska och har slöja och i en svensk ögon så vore det 

konstigt. 

 

Mustafa tycker att han är för ung för att tänka på att bilda familj även om flickor verkar uppta 

en del av hans tid. Han är ganska säker på att han vill gifta sig medans barn känns ganska 

avlägset. Mustafa berättar även om det stora antalet kusiner han har. Ca 40 stycken i Malmö 

och ca 10 stycken utanför Malmö. Hans pappa har ca 16 syskon varav alla befinner sig i 

Sverige. Han berättar att många av hans fastrar och mostrar har hjälpt till med att uppfostra 

honom och hans syskon likaså har hans mamma hjälpt dem med deras barn. 

 

(Mustafa heter egentligen något annat i verkligheten) 
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6.2.2   Miriam 

Miriam är en 12-årig flicka som är född i Sverige. Hennes föräldrar och äldre syskon föddes i 

Kosovo men kom hit sent på 80- talet. Sedan de kom till Sverige har de bott i Malmö och 

Miriam har växt upp på Rosengård. En vanlig skoldag vaknar Miriam klockan 7.00 och gör 

sig i ordning själv, eftersom föräldrarna redan har hunnit åka till jobbet och syskonen till 

skolan. Hon passar på att titta på TV, äta frukost och läsa tidningar vid somliga tillfällen. Efter 

skolan är det viktigt att hon gör läxorna och äter middag med familjen. Vid svårigheter med 

läxorna med läxorna får Miriam hjälp av samtliga familjemedlemmar men fadern beskrivs 

som en gestalt som finns tillhanda när hon ska göra matteläxan. Tillsammans gör dem de 

svåra talen och hon får hjälp av honom. Efter att ha gjort läxorna kan Miriam sitta vid datorn 

och titta på TV. Det är viktigt för hennes föräldrar att hon lägger sig innan 22.00, så att hon 

inte har svårt att vakna upp nästa dag. 

 

Hon är en flicka som tycker om att umgås med sina vänner, titta på filmer/serier och läsa 

böcker. Alla Miriams vänner är utlänningar och kommer från olika håll i världen. Miriam ser 

det höga invandrarantalet i Rosengård som en positiv del av Rosengård, då hon känner att det 

är en fördel att vara i närheten av så många kulturer. Hon känner att det är en fröjd att ta del 

av olika språk, traditioner etc. 

 
�Alla mina vänner e utlänningar. Jag har några kompisar som också e från Kosovo, men jag har också 

vänner som kommer från andra länder. Min bästa kompis e från Portugal. Men det finns folk från 

många olika länder här. Inte bara från Kosovo och Portugal, utan en massa andra också.� (se bilaga) 

 

� Jag tycker också att det är roligt att ha kompisar från olika länder. Jag får lära mig mycket om deras 

länder och sånt. Det är roligt att höra olika språk och smaka på olika maträtter som finns i deras 

hem.�(se bilaga) 

 

Till skillnad från Mustafa åker Miriram tillsammans med sin familj till Kosovo varje sommar 

och hon beskriver det som en underbar känsla, eftersom alla hennes släktingar bor där. Hon 

trivs där och hon talar även om en eventuell flyttning för hennes föräldrar och storasyster, då 

situationen i Kosovo har förändrats efter krigets slut. Det är alltså sannolikt att föräldrarna 

återvänder till Kosovo när de har pensionerat sig. I samband med att Miriam och familjen 

åker regelbundet till Kosovo, känner hon en gemenskap med sina släktingar och folket där 

borta men hon menar också att som det är nu är hon mer besökare i sitt hemland. Hon talar sitt 
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modersmål bra och har vänner där borta, som hon har lärt känna efter att ha åkt dit flera 

somrar i rad. 

 

Miriam trivs mycket väl på Rosengård. Dels för att alla hennes vänner är bosatta på samma 

område, men även av den anledning att hon inte vet om hur det är att bo på något annat 

område i Malmö.  

 

Rosengård känns tryggt, då hon har växt upp här och känner gemenskap med människorna 

som är bosatta här. Hon säger bland annat att hon inte hade velat bo i ett helsvenskt område, 

eftersom hon förmodligen hade känt sig som en utomstående. Enligt henne finns det en stark 

gemenskap mellan invånarna på Rosengård. Trots Miriams positiva inställning till Rosengård, 

kan hon tänka sig att flytta därifrån. Hon beskriver en saknad efter ett större utrymme, i form 

av villa eftersom hon då hade kunnat få ett husdjur. Miriams mål inför framtiden är att gå i 

syskonens fotspår och läsa vidare till högskola/universitet. Hennes önskan är att bli advokat 

eller kriminaltekniker så att hon kan lösa brott.  

 

(Miriam heter egentligen något annat i verkligheten) 

 

6.3  Observationer under samtalen 

6.3.1  Gruppintervjuerna 

Det var självklart en skillnad på intervjuerna mellan grupperna. Vissa grupper var lättare att få 

ut något av, samtidigt som andra gav oss kortare, dock mer tillfredsställande svar. 

Det var ingen utmaning att skapa ett samtal med pojkarna, då de flesta var pratglada och 

impulsiva. Det var endast två pojkar som var tystlåtna och som krävde direkta frågor riktade 

mot dem för uppmuntran till samtal. 

 

Flickorna kan beskrivas som mer blyga än pojkarna, men även dem tog för sig under 

samtalets gång vid uppmuntran. På så sätt var det lite svårare att handskas med flickorna, då 

vi var tvungna att kontrollera situationen mer. Två av flickorna var inte särskilt fokuserade 

och engagerade. De var väldigt fnissiga och svarade med att vid ett flertal tillfällen skratta 

istället för att ge oss svar på frågorna. Detta bidrog till att gruppdynamiken splittrades vid 

vissa tillfällen. Många gånger fick vi upprepa frågor eller helt enkelt rikta dem till någon 

annan för att inte uppmärksamma deras dåliga beteende. Vi fick därmed ta större ansvar och 

för att hålla vår koncentration på topp och för att få ut så mycket som möjligt av intervjun.  
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Gruppdynamiken var många gånger stereotyp, eftersom det i varje grupp fanns minst en 

dominant person som försökte ganska snabbt att styra och leda samtalen, samtidigt som det 

fanns dennes motsats. Även den tystlåtne/blyge förekom minst en gång i varje grupp. 

Efterhand insåg vi att vi fick rätt i vår hypotes gällande dominanta barn och deras hjälp att se 

dem tystlåtna och att hålla igång samtalen. Med andra ord är vi nöjda med vårt 

tillvägagångssätt och vårt resultat.    

 

6.3.2 Djupintervjuerna 

Samtalen med både Mustafa och Miriam var lättsamma och enkla att genomföra. I början var 

båda lite blygsamma, men i samband med att samtalet föll sig naturligt blev de efterhand 

alltmer öppna. Båda två var måna om att berätta om sig själva och vi fick uppfattningen om 

att det kändes bra för dem att få göra sig hörda. Det var ingen större skillnad på deras 

engagemang, utan snarare kan det sägas att båda två var lika aktiva och ivriga att berätta om 

sig själva. Mustafa var en väldigt rolig kille som verkade vara �klassens clown� men tog 

tillfället i akt att uttrycka sig allvarligt under intervjun. Vi kände att vi fick ut väldigt 

intelligenta kommentarer för hans ålder ur honom. Miriam var däremot en ganska mogen tjej 

för sin ålder. Hon verkade vilja ge intryck av att vara seriös och hon lyckades, hon var väldigt 

fokuserad, intelligent och vältalig vilket gjorde det väldigt lätt att prata med henne. Vi kom på 

följdfrågor allteftersom samtalet pågick, då båda två sade saker som gjorde oss lyhörda. Det 

var betydligt enklare att få dessa två barn att prata, än vad det var vid samtalen med grupperna, 

eftersom de kändes mer fokuserade. Visserligen uppstod det även här fnissiga tillfällen ett 

flertal gånger, dock var det ömsesidigt oss emellan. 
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7. Analys 
 

7.1   Bronfenbrenner 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori om barn och samarbetet mellan dem och miljön 

är viktig i vårt arbete, då vi vill se hur barnen utvecklas i sin egen miljö och formas med 

inverkan av två kulturer. Vi valde barn på Rosengård av den anledningen att Rosengård är ett 

område som brottas med många problem som fördomar etc. och många kan tro att barn från 

Rosengård är stökiga just för att de är från Rosengård. Självuppfyllande profetia är ett 

begrepp som förklarar detta fenomen, då vi beter oss utefter vad som förväntas av oss. Om 

ungdomar från Rosengård betraktas som stökiga (främst för att de är från Rosengård) och jag 

är väl medveten om detta, bidrar det ganska troligt till att jag är den som andra förväntar sig 

att jag ska vara. Men mest av allt har vi ett gediget intresse för stadsdelen då vi har växt upp 

och fortfarande bor kvar här. Problemdynamiken kan återges på många olika sätt och vårt 

tillvägagångssätt är bara ett av många, även om vi anser oss ha en annan utgångspunkt och ett 

annat syfte. 

 

Barnens mikrosystem känns utbrett, om vi utgår efter samtalet som vi hade. Alla barnen 

talade mycket om sina föräldrar, syskon, släktingar och vänner. Det är svårt att säga huruvida 

deras mikrosystem är stabilt/tryggt, då vi inte har varit i kontakt med barnen sen tidigare. Det 

hade varit möjligt att uttala sig om en eventuell negativ/positiv tanke om deras mikro om vi 

hade gjort ett flertal djupintervjuer med varje barn. Det som dock framkom väldigt tydligt är 

bredden på deras mikro, speciellt då dessa barn har kontakt med ett flertal personer inom 

området och är aktiva i form av sportsammanhang eller aktiviteter. Det direkta samspelet hos 

barnen och närstående finns, då många barn, vid svårigheter med läxorna, fick hjälp av sina 

föräldrar eller syskon. De flesta åker också bort med föräldrarna vid sommarlov och lov och 

spenderar mycket tid hos släktingar. Många av flickorna hjälper till hemma med att passa de 

yngre syskonen samt med matlagningen, vilket visar att deras mikro är viktigt för dem 

eftersom de inte beklagade sig över detta, utan snarare var stolta över att kunna påverka och 

hjälpa till modern med hushållet. En barriär som kan tolkas i barnens mikro, är det faktum att 

de inte rör sig mycket utanför Rosengårds gränser. De umgås endast med barn från egna 

området, och det här leder till att det blir svårt att utveckla nya relationer utanför deras egna 

gränsområden. 
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Barnen vi har intervjuat är i relativt mogen ålder, och i samband med detta utvecklas det 

ständigt nya relationer i deras liv. En faktor som kan ses som ett hinder inom samarbetet 

mellan barnens föräldrar och skolan kan anses vara det svenska språket. En andel av barnens 

föräldrar har svårare att behärska det svenska språket än sitt modersmål, vilket vi uppfattade 

när en del av barnen berättade att de hjälper föräldrar med läxorna eftersom modern/fadern 

inte förstått uppgifterna. Detta kan leda till eventuella svårigheter mellan lärare och förälder, 

då det är lätt att man känner sig missförstådd eller inte känner att man kan uttrycka sig 

ordentligt i diverse situationer. Visserligen har föräldern tillgång till tolk vid ett möte med 

lärare, dock finns det föräldrar som inte vill att någon utomstående person ska vara 

närvarande vid ett personligt samtal som gäller deras barn/familj. 

 

En annan faktor som kan bidra till att barnens meso rubbas är de dubbla kulturerna; det är 

alltid lättare att söka sig till en grupp som delar ens värderingar eller kultur. Tre av pojkarna 

vi intervjuade gick på arabisk skola 1 gång i veckan efter vanlig skoltid och många av barnen 

hade vänner som talade samma språk som de själva gjorde. Även om kommunikationen 

mellan föräldrar och skola fungerar kan det finnas brister i samarbetet dem emellan. De flesta 

av barnen som vi intervjuade hade minst 2 syskon och flertalet hade släktingar som 

föräldrarna umgicks med flitigt. Att föräldrarna har flera barn att ta hand om kan bidra till att 

de inte hinner ta del av allt som sker i barnens liv. Det blir svårt att hinna vara aktiv i form av 

att till exempel se på barnens fotbollsmatcher eller gå på föräldramöten när det finns ett flertal 

barn i familjen att göra tillfredsställda. Därmed leder det till att många av flickorna till 

exempel hjälper till med att passa sina yngre syskon och hjälpa till med matlagningen. 

 

Barnens exosystem handlar om en miljö som de inte är aktiva i utan som drabbar dem indirekt. 

Av barnen vi intervjuade var det ytterst få som hade två arbetande föräldrar, utan majoriteten 

av barnen hade en pappa som arbetade och en mamma som gick i skolan, var mammaledig 

eller arbetslös. Det här bidrar till att barnens exosystem blir påverkad, då familjen med stor 

sannolikhet blir ekonomiskt drabbade. Språket är även här en barriär, då det blir svårare för 

föräldrarna att konkurera på arbetsmarknaden om olika arbeten. Samtidigt som deras sociala 

nätverk med stor sannolikhet består av män och kvinnor som härstammar från samma 

ursprungsland och bor på Rosengård. Det här leder till att barnen också avskärmas och får 

svårt att utveckla relationer utanför det egna området, då föräldrarna inte gör det. 
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Barnens makrosystem rör sig om samhället och det finns ett flertal faktorer som kan påverka 

barnens makro. Först och främst är den rådande kulturkrocken ett problem för många. Ju 

senare ett barn kommer desto svårare blir det att anpassa sig, dock kan det uppstå svårigheter 

även för barn med invandrarbakgrund som har kommit till Sverige i tidig ålder eller är födda 

och uppvuxna här. De flesta barnen vi talade med åker till sina respektive hemländer när 

tillfälle ges och där tar de del av en annan kultur och värderingar. Även om det är en periodvis 

upplevelse kan barnen efter ett besök i sitt hemland känna av en skillnad och fundera över 

skillnaderna mellan den svenska kulturen och den som råder i deras ursprungsland. De flesta 

av barnen har tillgång till utländska kanaler hemma, talar ett annat språk hemma och äter 

maträtter som inte är �svenska�. Sådant gör barnen medvetna om skillnaderna mellan dem 

dubbla kulturer och om ens egen kultur skiljer sig avsevärt från den svenska kan det leda till 

anpassningssvårigheter då det är svårt att anamma båda kulturer och hitta en balans mellan 

dem två kulturer som råder. 

 

Många invandrare offerförklaras och ses som andra- klassens medborgare, även om de har 

haft hög status i sina forna hemländer. Flera invandrare kan ha kommit till Sverige med en 

examen på universitets/högskolenivå, men det behöver inte betyda att de kommer att arbeta 

inom det området de har utbildat sig till, då det råder ett annat system i det svenska 

utbildningsväsendet. Barn är medvetna om det här, och det är en del av diskrimineringen som 

är väl uppenbar för många av dem. Media är här ett sätt som kan leda till att barn får en 

felaktig bild av det svenska samhället. Det är vanligt att vi i artiklar kan läsa om diverse 

situationer där diskrimineringen har varit rådande. När ett barn läser om en händelse som till 

exempel rör sig om hur en kvinna från Mellanöstern har nekats ett arbete eftersom hon bar 

sjal eller att invandrare har svårare att få arbete på grund av sina namn, leder det med stor 

sannolikhet till en övertygelse om att det råder diskriminering i det svenska samhället. I 

samband med att det råder segregation i Malmö tyder det på en svag integrationspolitik och då 

dessa barn är en del av segregationen och lever i den blir de väl medvetna om samhällets 

brister när det gäller att ha integrerat dem. Politiska partier som Sverigedemokraterna är inte 

rädda för att yttra sig om integrationspolitiken och då de når allt större framgång i samhället 

kan det skapas en känsla av utanförskap hos dessa barn, eftersom barnen blir väl medvetna 

om partiets budskap. Det här skapar ett otryggt makrosystem, då de känner utanförskap och 

avskärmas av samhället och det leder i sin tur till att barnens andra system påverkas, vilket 

kan skapa svårigheter inom de olika systemen. 
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Bronfenbrenner talar också om tid som en viktig faktor och menar att miljön och individen 

förändras med tiden. Förändringar såsom sjukdomar eller tillökning i familjen av ytterligare 

ett syskon påverkar också deras utveckling 

 

7.2 Bourdieu 

Bourdieu har tre centrala begrepp i sin teori som bär stor vikt i vår analys av dem här barnens 

vardag: habitus, fält och kapitalformer. Alla tre är lika viktiga och lika kopplade till varandra 

för att vi ska kunna förstå och förklara. 

 

Habitus är ett begrepp som förklarar hur människor existerar i den sociala världen med hjälp 

av kognitiva och mentala strukturer. Habitus är en alltjämt pågående socialiseringsprocess, 

ungefär som ett sunt förnuft man bär med sig. Habitus producerar och produceras av 

samhället, vilket gör det till en ömsesidig växelverkan. Detsamma gäller på det individuella 

planet, då människan producerar habitus samt produceras av habitus. Habitus kan även vara 

ett kollektivt fenomen.  

 

Vi kan se att barnen som vi har intervjuat har ett kollektivt habitus men vi kunde under 

samtalen även se att varje barn har sitt eget habitus, alla har ju sin personlighet. De flesta 

pojkarna hade flera gemensamma intressen, såsom datorer, TV-spel, fotboll och vissa TV-

serier som Prison Break. Med andra ord är vissa intressen förutbestämda då de anammas av 

barnen på grund av vännerna (kollektivt habitus) medan andra lite mer udda intressen också 

accepteras som t.ex. scouterna och capoeira (individuellt habitus). Ett individuellt habitus är 

som ett bagage av allt du lärt dig och allt som du uppfattat som viktigt för att kunna passa in 

som en agent på den sociala arenan. Det blir på så sätt lite av ett sunt förnuft som du alltid bär 

med dig, en instruktionsbok för spelreglerna på fälten du är bekant med. Dessa barn hade 

alltså vissa speciella fenomen som knöt dem till varandra. Tv och dator spelen så att de kunde 

prata om dem på rasterna men också för att göra dem till ett gemensamt habitus. Barnens 

habitus är präglat av två olika kulturer 

 

Fälten barnen rör sig på är även det en gemensam grund. Nästan alla spelade eller åtminstone 

intresserade sig för fotboll, för serierna Prison Break och The Simpsons och rörde sig sällan 

utanför Rosengårds gränser. Hemma var situationen liknande, de flesta hade syskon eller 

föräldrar som hjälpte till med läxor, nästan alla hade utländska kanaler hemma (oftast från 

hemlandet), systrarna och mammorna var oftast de som gjorde maten hemma och nästan alla 
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påstod att det var pappa som bestämde hemma när han var närvarande. Fälten barnen rörde 

sig på var bland annat: hemma, skolan, gården och fritids, hos gemensamma vänner och 

utomlands. Som vi förstod det så rörde barnen sig oftast utanför de vardagliga fälten vid fint 

väder. Under sommaren åkte många bort, antingen till hemländerna, till ett annat land där det 

befinner sig någon släkting eller andra städer inom Sverige. De åker även och badar på 

stranden eller på badhus vilket leder till att de befinner sig på nya fält med andra agenter än de 

som de vanligtvis interagerar med. Vad som kan tyckas vara märkligt är att även de fält där 

barnen rör sig utanför Rosengårds gränser kommer de sällan i direktkontakt med svenskar. 

Man åker ut med någon från den egna gruppen och det är där ens uppmärksamhet ligger. 

Det görs tydligen insatser från skolan eftersom på frågan om de har svenska vänner svarade 

alla först JA. Med Ja menade de flesta sina brevvänner via skolan.  

 

Kapitalen barnen besitter är även de väldigt lika. Den ekonomiska situationen är liknande, 

detta är en slutsats vi drar då de alla bor på samma område och det området är inte ett 

välbärgat område. Det sociala kapitalet är stort då alla har minst ett syskon, majoriteten har 

släktingar, både i Sverige och utanför landets gränser, samtidigt som alla verkar ha ett 

liknande nät av vänner. Det kulturella kapitalet är lite svårare att analysera då vi inte tog med 

frågor rörande föräldrarnas liv innan ankomsten till Sverige eller vilket jobb föräldrarna hade 

nu, men barnen har en annan kultur än den rådande som finns i landet de befinner sig i därav 

drar vi slutsatsen att de har tillgång till kulturellt kapital men vi tror att de är för unga för att 

förstå det. Det symboliska kapitalet är det som de sociala grupperna igenkänner som 

värdefullt och det som ger en ett erkännande för det man gjort. Till detta kan man räkna bl.a. 

tv- och data spel, vissa tv serier och ett intresse för fotboll. Hemma kan det röra sig om hur 

hjälpsam man är med sysslorna till hur duktig man är i skolan (detta är mer knutet till kön och 

då i synnerhet till flickorna).  

 

Barnens svar på frågan om när de går och lägger sig skulle kunna ge en antydan om deras 

uppfostran, men det visade sig att många av barnen ljög för föräldrarna om när de gick och la 

sig eller att en av föräldrarna jobbade natt så det mesta kretsade kring dennes jobb och att 

föräldrarna på grund av detta var mindre uppmärksamma. Flera av barnen, speciellt flickorna 

hjälpte till som avlastning vid småsyskon och sysslor. Lämna och hämta på dagis, väcka på 

morgonen och göra frukost osv. För de som inte lever detta livet verkar detta vara en hemsk 

lösning, barnet får ju inte vara ett barn när det ska leka extra mamma. Men flickorna såg detta 

som en självklarhet och vi tror detta beror på att familjesammanhållningen i t.ex. Mellan 
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Östern eller Balkan är annorlunda, man är närmare, mer beroende av varandra och det är 

högst ovanligt att man flyttar hemifrån för att bo själv. Man flyttar när det är dags att gifta sig. 

Detta kan vara ett exempel på en kulturkonflikt, deras habitus kommer i konflikt med det 

kollektiva habitus som råder i det svenska samhället, däremot är det kollektiva habitus som 

råder på Rosengård ett habitus som tydligt speglar barnens ursprungliga kultur. I Sverige är 

det inte lika vanligt med att man använder sig av de äldre barnen för avlastning medan det i 

andra kulturer är en självklarhet. Killarna var inte alls lika självklara (även om det förekom) 

vid hjälpen med t.ex. maten och många verkade ha hur mycket fritid som helst medan 

flickorna räknade upp hjälp vid hushållssysslor som om det vore det normalaste i hela världen. 

 

Det är just denna konflikt mellan det individuella och det kollektiva habitus som vi finner 

intressant men även det faktum att de har dubbla kollektiva habitus att relatera sig till. Ett från 

det land deras föräldrar har lämnat men regelbundet besöker och ett habitus från det landet de 

bebor, alltså Sverige. Men även Bourdieu är snabb med att påpeka att det inte bara är habitus 

som styr oss, vi har även en fri vilja. Denna fria vilja kan vara svår att manifestera när man 

står som en tolvåring och inte har riktigt grepp om verkligheten än. Barnen verkar inte vara 

särskilt intresserade av att ta reda på om de är svenska, andra eller första generationens 

invandrare men av egen erfarenhet så brukar denna medvetenhet om skillnader mellan en 

själv och resten av den svenska befolkningen komma vid tiden då man börjar på gymnasiet. 

Självklart känner man av skillnader, det går inte att komma ifrån, Rosengård är ingen skyddad 

bubbla där en sanning råder men vad vi menar är att samtidigt som det finns skillnader som 

barnen är medvetna om så tvingas de inte till att utforska de skillnaderna då de bor med 

nästintill enbart invandrare i sin närmsta miljö. Det blir nästan som ett problem som man 

skjuter upp på tiden, men på gymnasiet är den utforskningen oundviklig.  

Men det är naturligt när man med hjälp av sina kapital, i detta fallet det kulturella kapitalet 

avancerar sig upp och att man samtidigt byter fält.  

 

Så av Bourdieu kan vi förstå att barnen bär med sig sina dubbla kulturer var de än går, men de 

är fortfarande så pass isolerade i dem angränsande fälten att de sällan behöver reflektera över 

det faktum att de har ett individuellt och två kollektiva habitus. Men med tanke på att de inom 

snar framtid kommer byta fält på ett sätt som de inte gjort förr kommer de starkare att uppleva 

dem skillnader som finns mellan de två olika kollektiva habitus. Men deras kapital kommer 

både sjunka och höjas under tiden genom att det som kanske värderas högt på Rosengård 

kanske inte betyder något alls ute i övriga samhället och tvärtom. 
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7.3 Analys av intervju med Miriam 

Miriams mikro består främst av hennes föräldrar, syskon och vänner. Hon berättade om 

saknaden av att inte ha några släktingar här, men samtidigt känns det som att hon har många 

vänner i sin omgivning. Att döma utefter vår djupintervju med Miriam kan vi med stor 

sannolikhet säga att hon har ett tryggt mikrosystem. Hon verkar vara trygg i sig själv och det 

är uppenbart att hon har en bra relation till sina föräldrar och syskon. Föräldrarnas 

engagemang är ett bevis på det; de hjälper henne med läxorna, ser till att hon klarar sina 

uppgifter och att hon lägger sig vid en tidpunkt. Det är tydligt att det råder regler och normer i 

familjen som respekteras, samtidigt som det skapas en gemenskap mellan de olika aktörerna. 

Inväntandet på föräldrarnas hemkomst efter arbetet för att äta middag tillsammans som familj 

och stunden tillsammans är ett bevis på det, samt familjens somrar, som uppenbart 

uppskattades av Miriam. Vid frågan om vad Miriam vill göra när hon blir stor, svarar hon att 

hon vill studera vidare som sina syskon. Här framgår att syskonen utgör en stor del av hennes 

framtidsvisioner och att deras studier påverkar henne, då hon talar om att hon ville göra 

samma sak som dem och gå vidare i deras fotspår. Även relationen till vänner och skolan 

framgår som trygga, då Miriam är tydlig med att säga att hon trivs på sin skola och bland sina 

vänner. Gemensamt för Miriam och alla de andra barnen som medverkade under 

gruppintervjuerna är att de förhåller sig till sitt eget område. Även Miriam rör sig sällan 

utanför Rosengård och i likhet med de andra barnen saknar hon vänner från andra områden. 

 

Relationerna mellan Miriams olika mikrosystem, dvs. hennes mesosystem, bör vara goda. 

Även om språkbrister inom svenskan är ett problem för många invandrare, anser vi att det 

antagligen inte är i det här fallet. Miriam talar visserligen om att hennes föräldrar bryter när de 

pratar men att de kan prata svenska och kan göra sig förstådda. Samspelet mellan föräldrarna 

och skolan bör vara goda, då föräldrarna är aktiva i hennes skolgång och är måna om att hon 

gör sina läxor och klarar sig igenom matematikens svårigheter. I samband med att Miriam är 

yngst i familjen och att hennes syskon är vuxna tror vi att hennes föräldrar inte har samma 

bekymmer som föräldrar med en mängd barn har, dvs. att de inte hinner ta del av allt som sker 

i hennes liv. Eftersom hon är ensam om att vara �barnet� i familjen, är det lättare att ta del i 

hennes liv. 

 

Miriams exosystem bör vara stabilt, eftersom båda hennes föräldrar arbetar och har gjort det 

länge. Samtidigt är det tydligt att hon spenderar mycket tid med sina föräldrar, även om båda 

är heltidsarbetande. Barriären i exosystemet är att även om föräldrarna arbetar med svenskar 
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verkar de ha ett slutet nätverk. De rör sig inte heller mycket från Rosengårds gränser och de 

umgås mest med folk från Rosengård. Det här gör visserligen att Miriam också avskärmas 

från det �övriga� (utanför Rosengård) samhället. Det blir svårt för henne att vid det här laget 

utveckla relationer utanför sitt eget område, när hennes föräldrar inte har gjort det. 

 

När det gäller Miriams makrosystem är hon väl medveten om de dubbla kulturerna som råder 

hos henne. Hon beskriver Sverige som sitt hem, samtidigt som hon inte känner sig svensk. 

Hon betonar att svenskar ser henne som en invandrare, och att hon då också gör det, vilket gör 

att den självuppfyllande profetian faller in här. Föräldrarnas önskan om att en dag återvända 

till Kosovo är en faktor som får Miriam att bli upplyst om ett �andra hem�. Det finns en 

alternativ framtid för henne och hennes familj i ett annat land. Samtidigt är hon född här, går i 

skolan här och har alla sina vänner här. Hennes förflutna och nuet är här, men det behöver inte 

betyda att framtiden finns i Sverige. Varje år åker Miriam till sitt hemland, och därmed får 

hon vara en del av den kultur och dem traditioner som råder där. Hon beskriver det som 

semester och hon ser perioden där som något tillfälligt, men hon har sociala nätverk där som 

får henne att känna en samhörighet när hon befinner sig där. Att familjen inte firar Jul eller 

Påsk, utan att de istället firar Bayram och Ramadan får henne att betona skillnaderna mellan 

henne och svenskar. Samtidigt som hon framhåller att vissa saker görs annorlunda hos dem, 

till exempel att hennes syskon kommer att ha albanska bröllop och inte svenska. Miriam 

påpekar också att hon inte har ett svenskt namn och att de tittar på albanska kanaler hemma. 

Hon pratar albanska med sina föräldrar, men hon är bättre på det svenska språket. Vi anser 

inte att Miriam har anpassningssvårigheter i det svenska samhället men det finns fördomar 

hos henne om hur det skulle komma att vara om hon hade bott i ett område med endast 

svenskar. Hon är trygg i Rosengård för att hon är omgiven av personer som är i samma 

situation som henne. Hon påpekade att hon inte hade velat bo i ett område där det endast finns 

svenskar för att hon hade känt sig utanför. 
 

�/�/ Jag tror att svenskar hade dömt mig eller mina föräldrar mer än vad utlänningar gör. En svensk hade 

säkert tyckt att min mamma pratar jättedålig svenska om de till exempel hade gått på samma föräldramöte. 

Det som är bra med att bo bara med utlänningar, är att vi förstår varandra och vi kan inte reta varandra för 

att vi pratar annorlunda och sånt. Vi är likadana.� (bilaga) 

 

Här framgår det tydligt att Miriam hade fruktat för att bo i ett helsvenskt område eftersom hon 

hade känt sig annorlunda i en sådan omgivning. Hon hade känt att hon utmärker sig och i 

samband med att hon bor på Rosengård, med andra som är i samma situation som hon själv, 
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får det henne att känna en trygghet och gemenskap med övriga barn på området. Det är inte 

endast gemenskapen dem emellan som får henne att tycka om Rosengård, utan även också 

nöjet av att ta del av olika kulturer. Hon ser mångfalden ur en positiv synvinkel då hon får 

veta mer om andra kulturer. 

Liksom Mustafa är Miriams fält avgränsade, då även hon väldigt sällan rör sig utanför 

Rosengårds ramar. Alla vännerna är bosatta inom samma fält och därmed rör de inte sig 

utanför det gemensamma fältet. Det är även så för föräldrarna, även om de båda är 

arbetande. De har också begränsade fält, av den orsaken att de inte bekantgör sig med andra 

utanför Rosengård. De som kan tänkas ha bredare fält är möjligtvis Miriams äldre syskon 

som studerar i andra städer. Samtidigt bör inte Miriams fält anses helt begränsat, eftersom 

hon åker på semester varje sommar med sin familj. Där får hon möjlighet att byta fält och 

utforska nya möjligheter.  

Miriams kapital kan likställas med Mustafas, och de övriga barnens. I samband med att de bor 

på samma område och att Rosengård inte är ett �fint� område att bo på tar vi för givet att det 

ekonomiska kapitalet inte är högt. Miriam uttrycker även en önskan om att bo i en villa, för att 

då hade hon haft möjlighet till att köpa ett husdjur. Till skillnad från Mustafa är Miriam det 

enda �unga� barnet i familjen och hennes båda syskon arbetar för att försörja sig själva. Detta 

kan bidra till att hon själv, eller andra i hennes omgivning, inte uppfattar hennes ekonomiska 

kapital som lågt. 

 

Miriams sociala kapital är ansenligt. De är fem familjemedlemmar och även om hon inte har 

några släktingar i Sverige, har hon och hennes familj kontakt med släkten som befinner sig i 

Kosovo och som dem träffar regelbundet över somrarna. Hon har även ett stort antal vänner, 

som hon värderar. 

 

Det kulturella kapitalet är svårt att fastställa, eftersom vi inte fick veta vad Miriams föräldrar 

tidigare har arbetat med. Men i samband med att båda hennes syskon studerar på 

högskolenivå, och att hon strävar efter att göra detsamma kan vi finna prägel av kulturellt 

kapital. Under intervjuns gång framgick det att det kulturella kapitalet uppskattas av 

föräldrarna/familjen. Det här är även en flicka som talade om för oss att hon tycker om att läsa 

böcker och att hon på morgonen brukar läsa tidningen och text-tv innan hon går till skolan.  
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Även det symboliska kapitalet hos Miriam liknar de andra barnen vi har intervjuat. Hon talade 

om TV, datorn, mobiltelefonen och olika serier/ program som socialt kapital.  Att dessutom 

vara bosatt på Zlatangården, vilket gör att barn från andra områden kommer för att vara en del 

av genom att spela fotboll där, anses vara �coolt�. 

 

Det framgår i den tidigare analysen ur Bronfenbrenners utvecklingsekologiska synvinkel att 

Miriam, liksom Mustafa är ambivalent ifråga dem dubbla kulturerna som råder i deras liv. 

Likaså präglas Miriam av andra traditioner än svenska och det leder till att det uppstår en 

kluvenhet hos henne. Båda Miriams föräldrar arbetar och är på så sätt en del av det svenska 

samhället. De kan svenska och hennes äldre syskon studerar på högskolenivå. Men de har 

fortfarande drömmar om att återvända och dessa uttalade drömmar, samt att Miriams föräldrar 

inte har kontakt med svenskar och att de inte rör sig utanför Rosengårds gränser påverkar 

henne. Miriams habitus har formats och påverkats då hon har haft albanska kanaler hemma, 

åkt till Kosovo varje sommar och fått ta del av vardagen där. Samtidigt som svenskan talas 

bättre av Miriam än vad albanskan gör. Det återges två kollektiva habitus hos Miriam; den i 

Sverige som hon lever med dagligen och den i Kosovo, som hon är en del av. Det känns som 

att både Mustafa och Miriam har bestämt för att vara utlänningar. Gemenskapen i Rosengård 

har fått Miriam att tänka att det kommer att finnas en känsla utanförskap om hon rör bortom 

sina gränser: bor hon i ett svenskt område så kommer hon att vara en utomstående, trots att 

hon fortfarande skulle komma att bo i Sverige. 

 

7.4 Analys av Mustafas intervju 

Även om vi i resultatet kan se att Mustafa (eller Miriam för den delen) inte verkar vara 

särskilt olik de barnen vi använde oss av i våra gruppintervjuer och han egentligen skulle 

kunna inkluderas i analysen av deras resultat så anser vi att det kan vara bra att gå in på djupet 

av vad som egentligen kom fram i djupintervjuerna då de så tydligt representerar de stora 

grupperna. 

 

Ur Bourdieus teori får vi veta mycket om Mustafa. Fälten han rör sig på är ganska begränsade 

och han rör sig mest inom Rosengårds gränser. Han åker inte på semester så han rör sig inte 

utanför Sveriges gränser. Han berättade inget om att åka utanför Malmös gränser heller så 

som vi märker är han väldigt begränsad. Han har planer på att byta fält med hjälp av att öka 

sitt ekonomiska och kulturella kapital när han sa att han ville bli läkare eller advokat. 
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Hans kapitalformer är också de väldigt intressanta, det ekonomiska kapitalet är lågt eftersom 

de är många barn i familjen och de bor på ett område där arbetslösheten är hög. Endast en 

förälder jobbar vilket bidrar till att ekonomin kanske inte är lika hög. Det kulturella kapitalet 

har kanske inte riktigt kommit till uttryck riktigt än hos Mustafa, han är fortfarande under 

utveckling och det kommer att förändras ganska mycket tills det att han blir vuxen. 

En intressant kapitalform vore väl det symboliska. Av det Mustafa sa så verkar det vara coolt 

med fotboll, tv spel, tjejer och snygga gympa skor så om han besitter allt detta så kan han 

räkna in det som ett symboliskt kapital. Det sociala kapitalet är även det ganska intressant, 

han har en enormt stor familj men utöver den stora familjen verkar han inte ha så många 

kontakter utanför Rosengård. Så om det förändras eller inte lär man ju märka ju äldre han blir 

men det faktum att han har en stor familj ger honom i alla fall enorma möjligheter då det 

egentligen bara krävs att han stöter på rätt familjemedlem med de rätta kontakterna för att 

kunna öka kapitalen.  

 

Mustafas habitus är rätt oklart även om vi vet lite om hans föräldrars uppväxt. Hans mamma 

hade en strikt muslimsk uppväxt medan hans pappa verkade ha mer frihet. Hans pappa 

kommer från en stor familj och har idag ett eget företag, han pratar svenska så att man förstår 

även om han bryter. Hans mamma är en hemmafru och även hon talar ganska bra svenska. 

Hon verkar ha fördomar mot svenskar och inte mycket till direkt kontakt med dem heller. 

Detta påverkar självklart Mustafa och hans syn på svenskar och det svenska samhället och 

folket. Om han inte genom sina föräldrar eller genom skolan, fritids eller gården har svenska 

vänner så är hans chanser att komma in i det svenska samhället ganska små. Förhoppningsvis 

så börjar han på gymnasiet som sin bror och kommer då i kontakt med svenskar. 

Vidare så verkar Mustafa lite kluven. Han är född i Sverige men känner inte sig som en 

svensk men han har inga minnen av Libanon heller eftersom han har aldrig varit där. Detta är 

vad vi väljer att kalla rosengårds identiteten. Man identifierar sig med Rosengård som ens 

hemland ungefär. Mustafas habitus måste vara präglat av arabiska traditioner, han firar inte 

svenska högtider och enligt honom verkar griskött vara en stor del av att definieras som 

svensk eftersom det var viktigt för honom att påpeka att han inte åt fläsk. 

 

Bronfenbrenners teori förklarar att Mustafas så kallade mikrosystem, det som kan liknas vid 

det sociala kapitalet hos Bourdieu är stabilt. Mustafa har en ovanligt stor familj med många 

kusiner och fastrar, mostrar, farbröder och morbröder. Familjerelationerna verkar vara stabila 

och ingen verkar behöva känna sig ensam då de verkar hjälpas åt ganska bra inom familjen. 
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Detta kan även bidra till att Mustafa hamnar på samma skola som någon kusin och kommer 

då få lättare att knyta kontakter genom denne. Med så många kusiner verkar han heller inte ha 

brist på vänner. 

 

Hans mesosystem verkar bra, även om det inte är i toppform. Hans föräldrar bryter lite på 

svenska och hans mamma är hemma medan pappa jobbar. Samma sak med exosystemet: 

problemet här är att Mustafa klart och tydligt har förklarat att föräldrarna rör sig inom den 

egna kulturen. De söker inte självmant kontakt med svenskar eller det svenska samhället och 

eftersom hans pappa är egen företagare så har han förmodligen inga svenska arbetskollegor 

eller anställda (det verkade på Mustafa som om han menade att pappa jobbar ensam i sitt egna 

företag). Hur ska Mustafa då få kontakt med sin andra kultur? Inte nog med det så är Mustafa 

en del av en stor syskonskara. Även om mamma är hemma så undrar man hur hon ska hitta tid 

till att ta sig an Mustafa och hur han upplever sin värld, med så många yngre barn. 

Hans makrosystem, alltså det stora hela är egentligen ganska bra förklarat i Miriams intervju 

men även i våra egna reflektioner. Mustafa har inte mycket kontakt med det svenska 

samhället, trots att han är född och uppvuxen i Sverige. Han påverkas indirekt av allt som sker 

i Malmö och i Sverige men jag tror inte han inser det så bra själv. Han verkar vara nyfiken på 

svenskarna då han själv erkänner att han inte vet så mycket om dem men han gör inga direkta 

försök att ta reda på det heller. 

 

7.5 Egna reflektioner på den misslyckade integrationen 

Om invandrarna skulle betraktas som en homogen klass så hade deras egenskaper varit att de 

är utlänningar, de är annorlunda än majoriteten av befolkningen, de har oftast mindre pengar 

än majoriteten eftersom de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av att de är 

utlänningar, har språkbrister, de har en annan kultur, ett annat språk och ibland även en helt 

annan religion. Det är dessa egenskaper som samarbetar ihop och föder ihop någon form av 

uppgivenhet hos de vuxna invandrarna. Det sorgliga i ekvationen är att denna uppgivenhet 

ärvs av barnen, under samtalen så fick vi höra kommentarer som att �svennar är dumma i 

huvudet� och �ville ha svenska kompisar�. Redan nu finns det en �Vi och Dem� känsla bland 

barnen fastän kontakten med det svenska samhället och svenska folket är begränsad till 

lärarna och mattanterna på skolan. Då vi inte ställde frågan kan vi inte förklara om detta är 

något som barnen fått hemifrån eller om de själva på ett eller annat sätt bildat sig denna 

uppfattning. Vi vet däremot av egen erfarenhet att detta är en vanlig känsla bland barn bosatta 

på Rosengård, men vi tycker till exempel att denna känsla härstammar från att man vill men 
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inte tillåts vara en del av samhället, det blir till viss del det som håller folk samman. 

Utanförskapet medför ändå viss samhörighet och när tillräckligt många får höra dåliga 

erfarenheter om �DEM� så blir �VI� mycket starkare. Detta fenomen kan jämföras med sekter 

och religioner som också bidrar till en vi och dem känsla ganska medvetet. Med andra ord har 

Rosengård blivit ett samhälle i samhället.  

 

Det svenska samhället, likt många andra samhällen i väst, har en tendens att ofrivilligt 

utesluta människor. I sin välvilja att hjälpa så stjälper man många gånger människor. 

Människor som alltid varit självförsörjande får inga jobb och tvingas gå i skola. Många utav 

invandrarföräldrarna kan inte ens läsa våra bokstäver och en annan del av dem kan inte ens 

läsa överhuvudtaget. När man förväntar sig att människor är som en själv glömmer man ta 

hänsyn till olikheterna länderna emellan och fokuserar på skillnaderna kulturerna, eller 

religionerna emellan. Nu när många av invandrarbarnen blivit vuxna kommer det böcker om 

hur hjälplöst det kan kännas att vilja vara svensk i Sverige se t.ex. �Kalla det vad fan du vill!� 

av Bakhtiari, Marjaneh (2006, Ordfront förlag) och �Ett Öga Rött� av Jonas Hassen Khemiri 

där huvudpersonen väljer att gör ett personligt uppror mot det svenska samhället och den 

svenska kulturen. 

 

Vid samtalen med barnen greps vi av känslan att de här barnen lika gärna kunde ha varit våra 

klasskamrater när vi var i deras ålder. Det som sades av de kunde lika gärna ha uttalats av oss 

för drygt 10 år sedan och det kändes som om svaren vi fick var förväntade, det var inget vi 

inte visste sen tidigare och vi fick ingen direkt chock av informationen. Slutsatsen vi kan dra 

är att inte mycket har förändrats i Rosengårds barnens liv de senaste tio åren. Nya byggnader 

har byggts, nya människor har tillkommit men stämningen och upplevelsen är densamma.  

 

Som barn upplevde vi att Rosengård var det vi kallade ett hem. Här fanns mataffärer, 

klädaffärer, restauranger osv. därför hade man inte mycket behov av att röra sig utanför 

Rosengård. Man lekte med folk från alla möjliga nationaliteter, däremot var svenskar ganska 

sällsynta på området men det var sällan man reflekterade över det. Inte förrän man kom upp i 

gymnasiet och nätverket utökades (man bytte fält) men resultatet av förändringen blev att man 

klamrade sig fast vid sin invandrar- identitet. Skillnaden blev synlig och den enklaste 

lösningen blev att hålla fast vid det man kände sig tryggast med. Alltefter hand blev det lättare 

att umgås med svenskarna, speciellt när man väl lärt känna ett par stycken. På högskolenivå 

blir det också lättare då det är ännu mer blandat där. Men vi har märkt att vi av någon 
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anledning alltid dras till andra invandrare, oavsett var de kommer ifrån. Med andra ord gör 

invandrarna sig själva till en homogen grupp. Man väljer själv att tillhöra den gruppen, då 

man är säker på att dem gemensamma erfarenheterna invandrare har ska göra det lättare att 

relatera till varandra. 

 

Att vara från Rosengård, en sk. �rosengårdare� en RG-blatte osv är en stigmatisering. Och i 

likhet med andra stigmatiserade så vänder många på det och känner istället stolthet över sitt 

stigma, man identifierar sig med det. Om man tar exempelvis Zlatan Ibrahimovic, han vill 

säkerligen inte vara känd som invandrarkillen från Rosengård. Men nu är han det och han 

känner en viss stolthet över det också. Rosengårdaren som blev en av världens mest kända 

fotbollspelare går med ett stigma som tusentals andra går och skäms över varje dag. 

Ett tag tyckte Gemila att det var jobbigt att behöva berätta att hon kom från Rosengård för det 

satte henne i ett fack i folks ögon. Hon blev med detsamma �invandraren�, den som inte är 

svensk men konstigt nog pratar svenska ändå. 

 

Hur ska barnen kunna dra fördel av sina dubbla kulturer när de är instängda i den ena? Den 

som dessutom värderas lägst? 

 

Integrationspolitiken har i våra ögon misslyckats, med tanke på att vi efter tio år inte sett 

några som helst förändringar på vårt område. Rosengård anses av många vara ett 

problemområde och är fast i en ond cirkel p.g.a. den självuppfyllande profetian. Vägen ut som 

vi ser det är just uppsatser som denna och människor som oss, att man synliggör problemen 

istället för att sopa dem under mattan. Vi har aldrig skämts över att vara från Rosengård och 

vår stolthet över vårt område hoppas vi ska bidra till en ökning av dess värde och rykte. 

Många insatser görs och sägs vara på gång, men många satsningar är också kulturella och 

görs inne på själva området. Inga mångmiljon satsningar på att få ut just de här människorna 

och barnen ut i samhället med hjälp av utbytesprogram inom Malmö, inga uppträdanden som 

ses av många andra än just Rosengårdsborna, inga miljonsatsningar på att fräscha upp 

området och göra det attraktivare för andra än låginkomsttagare att bo på. Det bidrar bara till 

att fortsatt stänga in barnen i en värld utan svenskar tror vi.  

 

Men vi tror som sagt på en förändring med hjälp av sådana som oss, med hjälp av just de 

barnen vi pratade med. Vi tror att de kommer växa upp och bidra till en bättre tillvaro för 

andra �Rosengårdare�. 
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9. Bilagor 

9.1  Bilaga 1: Intervju med �Miriam� 

 

D: Ok, kan du först berätta lite om dig själv? Var kommer du ifrån? 

M: Jag är en tjej på 12 år och jag kommer från Kosovo. Men jag bor i Rosengård med min 

familj. Vi är 5 personer i min familj. Jag, mamma, pappa, min storebror och min storasyster. 

Vi har bott i Malmö ganska länge och vi har alltid bott i Rosengård. Jag är född här, men mina 

syskon är födda i Kosovo. De kom hit när de var små.  

D: Vet du hur det var när dina föräldrar växte upp? 

M: Dem har berättat lite för mig och mina syskon. Jag tror dem hade det bra, men jag tror inte 

att de hade det lika bra som jag (skratt). 

D: Varför tror du det? 

M: Tänk, dem hade inga datorer, inga mobiltelefoner (skratt). Det måste vara roligare idag. 

Jag tror att det finns mer att göra. Men dem måste ha haft roligt. Ibland berättar dem om alla 

sina kompisar som finns kvar i Kosovo och dem hade mycket kusiner och sånt där. Jag har 

inga kusiner i Sverige, alla bor i Kosovo. Det måste ha varit roligt för dem att växa upp med 

så många människor. Men dem lämnade alla, för att det inte gick bra mellan serber och 

albaner då. Mina föräldrar kom innan kriget, och det är tur� jag hade inte velat vara där när 

det är krig. Men det är synd om dem� jag menar, alltså att de fick lämna sina föräldrar och 

syskon. Och alla kompisar. Sen kom de till ett nytt land. Tänk, de fick lära sig ett nytt språk 

och sånt. Det är jobbigt. Jag hade blivit ledsen av att lämna alla och sen komma till ett land 

där jag inte förstår nånting. Men mina föräldrar kan prata svenska nu. De gick i skolan här, 

när de kom. Så de lärde sig att prata och skriva. Men de är inte lika bra som mig och mina 

syskon, man hör att dem är utlänningar. Dem bryter när dem pratar, men det e bra att dem kan 

många ord och så. 

D: Ja, det är det verkligen. Brukar ni åka ner till Kosovo? 

M: Ja, vi åker varje år! Och vi brukar vara där länge, typ 3-4 veckor varje sommar. Min syster 

brukar stanna kvar lite längre� ibland e hon där i 2 månader. Det e jätteroligt där. Innan åkte 

vi inte så mycket� men jag kommer inte ihåg heller eftersom jag var liten. Sen blev det krig, 

och då åkte vi inte på flera år. Men efter kriget har vi åkt dit varje sommar och vi har 

jätteroligt. Vi går alltid till olika släktingar och vi är mycket hos min morbror när vi är där. 

Han har en jättefin hund som jag brukar leka med. Jag har också kompisar där som jag har lärt 

känna sen innan. Jag brukar vara med dem när jag e där på sommaren. 
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D: Oj vad roligt det låter! Vad sysslar dina föräldrar och dina syskon med då? Jobbar dem? 

M: Ja båda mina föräldrar jobbar, De har jobbat länge. Mina syskon går på universitetet och 

jobbar ibland. Men de jobbar inte alltid som mina föräldrar. Min bror jobbar mest på helgerna 

och min syster jobbar ibland efter att hon kommer hem från skolan. 

D: Går du i skolan här i Rosengård? Och trivs du på skolan? 

M: Jag går på Värner Rydén skolan, det e inte så långt ifrån mitt hem. Jag trivs mycket bra på 

den skolan. Alla mina vänner går där och vi har roligt tillsammans. Vi har gått i samma klass i 

flera år och vi alla känner varandra. Det känns bra så. 

D: Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

M: Jag vaknar klockan 7.00 varje morgon. Oftast är jag själv hemma när jag vaknar, för att 

mamma och pappa vaknar tidigare och åker till jobbet. Mina syskon är i skolan, men det 

händer ibland att jag vaknar samtidigt som dem och att vi sitter med varandra på morgonen. 

När jag har vaknat borstar jag tänderna och tvättar mina ögon. Sen äter jag mackor och tittar 

på TV. Ibland läser jag också på text- tv och tidningar, vi får hem den Sydsvenskan på 

morgonen så jag kan titta i den. Sen när klockan blir 8.00 ringer jag till min bästis så att vi kan 

gå till skolan. Vi börjar nästan alltid 8.20 så vi måste börja gå klockan 8.00. Och vi bor i 

samma trappa så det e bra. Vi går alltid till skolan tillsammans, om inte någon av oss är sjuk. 

Sen i skolan leker vi och sånt på rasterna� det är roligt (skratt). Efter skolan kommer jag hem 

med min kompis. Om ingen av mina syskon är hemma då, så brukar jag sitta framför datorn 

(skratt). Annars brukar de bli arga för att jag sätter mig där direkt efter skolan. De tycker att 

jag borde äta mat först eller något sånt. I alla fall� vi väntar nästan alltid på mina föräldrar så 

att vi kan äta middag tillsammans, och de är hemma vid 16.30. Min syster brukar laga mat 

ofta, när hon kommer tidigare från skolan eller när hon är ledig. Det är bra att vi kan äta 

tillsammans, för då kan vi berätta vad vi gjort under dagen och sånt. Annars hinner vi kanske 

inte sitta med varandra under dagen eller kvällen. Det blir bra för oss att ha en stund 

tillsammans. 

D: Mmm, och sen då? 

M: Ja, sen när vi har ätit måste jag göra läxorna� ibland gör jag dem med min kompis 

hemma hos oss, men jag gör dem själv också. Sen efteråt kan jag sitta vid datorn och då 

chattar jag på Msn med mina kompisar, eller så tittar jag på olika hemsidor. Jag tycker om att 

tävla på Internet (skratt) och jag är duktig. Jag har vunnit priser flera gånger. Efter att jag 

sitter på datorn, tittar jag på TV en stund och sen innan klockan blir 22.00 måste jag sova. 

Ofast sover mina föräldrar också då. På helgerna är de uppe lite mer och tittar på film. Då kan 

jag också sitta uppe med dem och sova mer nästa dag (skratt). 
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D: Finns det någon som hjälper till med läxorna i hemmet? 

M: Jag vill oftast göra läxorna själv eller med min bästis. Men när det e svårt så får jag hjälp 

hemma. Alla hjälper till när jag ber dem men jag sitter mest med min pappa. Jag e inte så bra 

på matte så jag och min pappa brukar alltid sitta tillsammans efter middagen. Han förklarar 

för mig och hjälper mig att förstå talen och sånt. 

D: Vilka intressen har du? Vad tycker du mest om att göra? 

M: Mina intressen är titta på filmer och vara med mina vänner. Jag tycker också om serier 

som till exempel Prison Break. Nu finns det en ny serie som heter Gossip Girl. Den verkar 

också mycket bra. Sen tycker jag också om att läsa böcker. 

D: Hur är det att bo och leva på Rosengård? 

M: Det är mycket roligt. På sommaren är det bäst, när det e fint väder. För då kan vi vara ute 

hela dagen och vi slipper tänka på läxor (skratt). Annars måste jag göra läxorna varje dag och 

jag kan inte vara ute så mycket på vintern, för att det blir mörkt tidigt. Och jag måste lägga 

mig innan 22.00 när jag har skola. Men på sommaren kan vi vara ute till sent. Det e tur att 

Zlatangården finns. Vi brukar spela fotboll här. Det e helt bra att spela här nu när det finns 

lampor på planen. Man kan spela när det är mörkt och det kommer andra människor från 

andra ställen för att spela här. Det är coolt (skratt). 

D: Vad är det bästa med Rosengård? 

M: Jag e van här� jag har bott här hela tiden så jag vet inte hur det är att bo någon 

annanstans. Och det känns bra att man känner många människor. Det är roligt med alla mina 

vänner. 

D: Varifrån kommer dina vänner? 

M: Alla mina vänner ä utlänningar. Jag har några kompisar som också e från Kosovo, men 

jag har också vänner som kommer från andra länder. Min bästa kompis e från Portugal. Men 

det finns folk från många olika länder här. Inte bara från Kosovo och Portugal, utan en massa 

andra också.  

D: Har du inga svenska kompisar? 

M: Nej� alla är utlänningar här. Men det e bra. Jag tror inte att det hade varit samma sak om 

jag hade bott där det bara finns svenskar. 

D: Varför inte det? 

M: Jag vet inte� jag tror att det är lättare för oss att förstå varandra för att vi alla är likadana 

här. Vi har alla kommit från andra länder. Jag tror att svenskar hade dömt mig eller mina 

föräldrar mer än vad utlänningar gör. En svensk hade säkert tyckt att min mamma pratar 

jättedålig svenska om de till exempel hade gått på samma föräldramöte. Det som är bra med 
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att bo bara med utlänningar, är att vi förstår varandra och vi kan inte reta varandra för att vi 

pratar annorlunda och sånt. Vi är likadana. Jag tycker också att det är roligt att ha kompisar 

från olika länder. Jag får lära mig mycket om deras länder och sånt. Det är roligt att höra olika 

språk och smaka på olika maträtter som finns i deras hem. 

D: Känner du dig svensk? 

M: Njaaa nej det gör jag inte. Jag är född här ju� och jag har pass från Sverige. Och detta är 

mitt hem� jag känner mig hemma här. Jag går i skolan här� och jag är bättre på svenska än 

på albanska. Jag pratar albanska med mina föräldrar, men jag pratar nästan alltid svenska med 

mina syskon och mina kompisar som också är albaner. Men samtidigt� jag är inte svensk. 

Jag har utländskt namn� jag pratar albanska hemma och vi har andra traditioner än svenskar. 

Istället för Jul och Påsk har vi Ramadan och Bayram. Vi har andra traditioner också. När mina 

syskon kommer att gifta sig så gifter de inte sig på samma sätt som svenskar. Vi har annan 

musik, mat� annat språk. Vi har en albansk kanal hemma också� vi tittar på nyheterna där. 

Om du frågar en svensk så kommer dem också säga samma sak. De tycker inte heller att jag 

är svensk. Ibland känns det� jag vet inte, det är konstigt att förklara. Vi bor i samma land 

men vi är inte samma.   

D: Ja jag förstår vad du menar. Men dina föräldrar och syskon, har de svenska vänner? 

M: Jag tror att dem har många svenskar i klassen och sånt. Båda läser utanför Malmö� i 

andra städer där det finns mer svenskar. Men dem umgås med utlänningar. Dem umgås med 

vänner som dem har växt upp med� alltså från Rosengård. Jag tycker att det är bra. Många 

har flyttat och sånt, men de har fortfarande kontakt med dem närmaste vännerna som dem har 

växt upp med. Hoppas att jag också har kontakt med mina nära kompisar om flera år. Det 

hade varit roligt�  

D: Och dina föräldrar då? 

M: Mina föräldrar jobbar ju med svenskar. Eller nej. Min pappa jobbar i Danmark så han har 

mest danskar på sitt jobb (skratt) men det finns svenskar där också. Men de har inte svenska 

kompisar� Som kommer hem till oss eller något sånt. Vi har en gammal granne som är 

svensk och bor här själv. Hennes barn är gifta och sånt� och de bor inte här. Vi brukar gå till 

henne och hon besöker också oss. Hon är bra. Men hon har bott här jättelänge, så hon räknas 

nästan som utlänning (skratt). 

D: Brukar du och dina vänner vara på något annat område än Rosengård? 

M: Nej, vi är mest här eftersom vi alla bor här. Ibland går jag till stan och så� fast då e jag 

med mina föräldrar eller mina syskon. Annars e jag här, eftersom det e närmast till vårt hem. 

D: Finns det något dåligt med att bo på Rosengård? 
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M: Nej jag tycker inte det. Det e bra här, jag trivs mycket. Min familj trivs också. Vi har 

jättesnälla grannar så det e bra. 

D: Ja, det är viktigt att man har trevliga människor i sin omgivning! Men, tror du att du 

någonsin kommer flytta från Rosengård? 

M: Ja, kanske det. Jag vet inte, mina föräldrar bestämmer det. 

D: Hade du velat flytta härifrån? 

M: Det skulle jag� även om det är bra här. Det hade varit roligt att bo någon annanstans och 

se hur det e där. Jag hade velat se hur det är att bo i en villa. Då hade jag säkert kunnat ha 

husdjur. Det går inte nu, eftersom vi bor i en lägenhet och min mamma tycker inte att vi ska 

ha husdjur i en lägenhet.  

D: Hade du kunnat tänka dig att flytta till Kosovo? 

M: Ja, varför inte. Mina föräldrar vill flytta dit någon gång� du vet när dem är äldre, och inte 

behöver jobba så mycket. Min syster vill flytta dit efter att hon är klar med skolan . För att 

jobba där och sånt. Om dem hade flyttat så hade jag också velat flytta med dem. Alla mina 

släktingar bor ju där� och jag pratar albanska så det hade inte varit så svårt. Och det är inget 

krig där längre. Kosovo ska bli ett eget land snart och det blir bra att bo där. Men det hade 

varit jobbigt att lämna alla här. Jag är van här� när jag åker dit på semester så är det helt 

roligt. Men jag kan inte veta hur det är att bo där på riktigt. Du vet, att alltid vara där. När jag 

är där så är jag gäst hos alla� jag är ju på besök. Jag är inte en av dem som bor där� Om du 

förstår vad jag menar. 

D: Ja, jag förstår. Jag känner samma sak. Där är man en turist och här är man en utlänning. 

Vad tror du att du kommer att göra när du blir stor? Vad vill du göra? 

M: Jag vill läsa som mina syskon� antingen juridik, du vet� så att jag blir advokat eller så 

vill jag bli kriminaltekniker. Jag tror att det är roligt att hålla på med DNA och sånt (skratt). 

D: Ja, det tror jag verkligen! Hoppas att du lyckas med allt. Tack för vårt samtal 

M: Tack så mycket� tack. Det var roligt att berätta om mig. 
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9.2 Bilaga 2: Intervju med �Mustafa� 

 

G: Vem är du?/ Berätta lite om dig själv. 

M: Jag heter Mustafa och jag är 13 år gammal. Jag bor på Rosengård och kommer från 

Libanon, vi är kurder från Libanon� Men jag är född här. I Sverige alltså. 

G: Ser du dig som en svensk? Med tanke på att du är född och uppväxt här�Och medborgare 

här också. 

M: Egentligen inte�.Jag känner mig inte svensk�jag menar jag äter inte gris� jag firar inte 

jul eller påsk eller nåt sånt�Går jag på stan så ser folk inte en svensk kille�de ser en arab. 

G: Men inte vad folk ser, jag undrar om du känner dig som en svensk. Är detta ditt land? 

M: Jag är född här va, så egentligen borde jag vara svensk�jag har ju svenskt pass och så. 

Men jag menar, här ute på rosengård, det är liksom inte som i Sverige, som på Limhamn t.ex. 

där invandrarna kanske känner sig svenska. Här så känner du dig som en invandrare. 

G: Vad brukar du göra på din fritid och så? 

M: Inte så mycket� jag brukar spela fotboll med kompisar här på gården och med min 

bror�Eller så sitter vi kanske hos en kompis och spelar något tv-spel�. Men mest så är vi 

ute�. Det finns inte så mycket att göra här egentligen.. Efter skolan är jag också på fritids� 

men snart måste jag sluta. Jag är för gammal (skratt). 

G: Vet du hur det var när dina föräldrar växte upp? Hur tror du att det var att bo i Libanon? 

M: Jag vet bara sånt mina föräldrar berättat� Mest så pratar de om kriget det var ju därför de 

kom hit� Men pappa växte upp i Libanon och mamma var faktiskt bara 16 när hon kom 

hit� Han berätta att de bodde i ett stort hus, med två våningar� det var inte ett jättefint hus 

men de fick alla plats i alla fall. Men när kriget kom så kom de hit. Men han berätta att de 

gjorde roliga saker som barn, de spelade också fotboll och de gick och fiska eller simma.  

G: Och din mamma då? Hur var det när hon växte upp? 

M: Ja alltså du vet det är annorlunda för tjejer. Hos araber alltså. De har berättat att Libanon 

var ett turistställe när de bodde där, men min morfar är religiös så min mamma var mest 

hemma och hjälpte till med maten och sysslorna. Ibland åkte de hela familjen någonstans� 

Det är vad hon har berättat i alla fall. Hon är förresten också från Rosengård (skratt). Hon har 

bott här sen hon var 16 år. 

G: Oj, det var inte dåligt! Tror du att hon känner sig som en svensk? 

M: (stort skratt) Inte någonstans! Hon gillar inte svenskar så mycket� I alla fall inte de som 

hon inte träffat. Hon har en svensk väninna� Men de träffas inte ofta. Nej nej nej, min 

mamma är inte svensk nånstans. 
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G: Ok, men de talar svenska båda två? 

M: Jaja, det är inga problem� de bryter, klart. Men annars de klarar sig bra. 

G: Ni verkar vara en stor familj, har du fler släktingar här i Sverige? 

M: Ja klart, mina morföräldrar kom hit med alla sina 17 barn! Jag har alltså typ 40 kusiner i 

Malmö och kanske tio kusiner i övriga landet. Men många av mina kusiner är yngre, nyfödda 

bebisar och sånt så jag träffar inte alla. Sen så är många av mina farbröder och sånt osams så 

jag träffar inte alla. Men det är alltså på både mina mammas och min pappas sida. 

G: Har du bra kontakt med dina föräldrars syskon? 

M: Alltså vissa av mina mostrar och fastrar har hjälpt till att uppfostra mig och mina syskon, 

samma som min mamma har varit med om att uppfostra deras. Vi är en stor familj. 

G: Säg mig Mustafa, Hur är det att leva och bo på Rosengård? 

M: Det är lugnt. Jag gillar det� man har alltså andra blattar som har det som du själv� 

Grejen är att vi är inte svenskar, förstår du? Vi är blattar, och de flesta blattar har det likadant 

hemma� Med sina föräldrar och sånt så man behöver inte skämmas. Men jag menar, hade 

det kommit svenskar hem till mig så hade jag tyckt det var skämmigt att de ska höra att min 

mamma bryter eller att hon är så arabisk� Förstår du? 

G: Nej, hur skulle det vara skämmigt, du tycker ju inte att hon e svensk. 

M: Nej men va fan, hon är inte som en svensk mamma� En svenne hade kanske tyckt hon 

var konstig� Jag menar liksom att jag vet hur en svensk är� men en svensk som inte träffat 

en sån arab som min mamma kanske skulle tycka hon var konstig�. Med slöja och sånt 

liksom�De fattar ju inte sånt. 

G: Jag tror jag förstår, men bara för att något är annorlunda så är det inte pinsamt. Men ok, 

jag fattar (skratt) det e pinsamt när min mamma ska försöka sig på svenskan också. 

M: Ja! Precis! Eller hur, helt skämmig!!! 

G: Men tror du inte att svenskar skäms för sina föräldrar? Jag menar att skämmas för 

föräldrarna är ganska vanligt oavsett var man kommer ifrån. 

M: Ja alltså� jag vet inte� jag har en polsk kompis och en finsk gammal tant som granne. 

Sen har jag svenska lärare och svensk brevvän från skolan. Jag vet faktiskt inte� Det är inte 

som jag går och frågar om de skäms för sina mammor (skratt). 

G: Tror du att du någonsin kommer du att flytta härifrån? Skulle du vilja flytta härifrån? 

M: Ja alltså� jag gillar det va men jag vill något annat, ville bo på ett område med sånt 

rykte� Kanske bor jag kvar man vet aldrig, men jag vet inte� Jag hoppas jag flyttar. Helst 

vill jag flytta utomlands. Till USA eller nåt sånt� Det e fett där tror jag. 

G: Hur menar du? Vad är fett i USA?  
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M: Nej men de gör feta filmer och fet musik. Man hade fått träffa kändisar och sånt. Plus i 

L.A. (Los Angeles Gs. anm.) det är varmt och sånt� man kan sola hela året (skratt). 

G: Kan man inte det i Libanon också? Har du varit i Libanon förresten? 

M: Nej är du dum?! Det är helt farligt där, de bombar och sånt. Hamas och såna idioter, du 

vet. 

G: Ok, jo jag fattar. Men vill du åka dit? 

M: Klart man vill. Jag menar det ska vara riktigt fint, min pappa har åkt dit själv och kommit 

med bilder och sånt� det ser ut och vara riktigt fint där. Med palmer och sånt� Klart jag vill 

åka� men kanske när jag är äldre. 

G: Skulle du inte vilja bo kvar i Sverige? Kanske i någon annan stadsdel eller en annan stad? 

M: Alltså� problemet va, att jag har inte bott bland svenskar. Typ nu min bror som går på 

gymnasiet, han känner svenskar för det är blandat där� Men jag vet faktiskt inte.  

G: Så det är Rosengård eller USA, inget alls däremellan? 

M: Nej inte så, jag menar det finns ju blattar överallt i Sverige� Men jag hade inte velat bo i 

ett helt svenskt område eller stad, så uppe i norrland eller nåt sånt� för det första de snackar 

konstigt (skratt)� Nej förlåt jag bara skoja. Nej men du fattar, jag gillar blattar, men jag hatar 

dem också lite� du vet de är störiga, de skriker och sånt� Men sen� jag är ju lite så själv. 

Så palla bråka med svenska grannar som tycker JAG är störig. 

G: Ok, jo det var en ganska bra förklaring Mustafa. Du anser svenskar vara ett okänt område 

alltså? 

M: Ja exakt, jag vet hur svenskar är, men jag vet inte hur de kanske reagerar och jag känner 

de inte så bra att jag vet allt. Fattar du? 

G: Jo jag förstår. Du vet om att det säkerligen också är omvänt? Att svenskarna är rädda för 

att bo på Rosengård? Men hade du kunnat vara kompis med en svensk? 

M: Jamen klart. De är inte utomjordingar faktiskt (skratt). Men som jag sa, det finns helt 

mycket invandrare på Rosengård, från skitmånga olika länder så det gör ju att jag kan liksom 

umgås med kompisar från olika länder�. Jag tror det hjälper. Jag har ingen svensk kompis nu 

alltså, men det finns inte många svenska barn i min ålder här� 

G: Vad vill du bli när du blir stor då? 

M: Jag vet inte, halva Rosengård vill bli fotbollsspelare så jag ska kanske satsa på något annat, 

men jag vet inte. Nåt som ger mycket pengar i alla fall� Advokat eller läkare� eller starta 

eget företag, som min pappa. 

G: Vad jobbar dina föräldrar med? 
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M: Min mamma är ju hemma och sånt.. Men min pappa har ett eget företag. Han importerar 

saker från olika länder och säljer det i Sverige och sånt� typ leksaker och mat och såna saker. 

G: Du är kanske för ung för att tänka på sånt, men vill du starta familj och sånt när du blir stor? 

M: Ja jag vet inte, kanske. Jag vet inte barn, men jag kommer säkert gifta mig. Jag har redan 

en flickvän. 

G: Redan?! Oj, vad kul. Hur går det med henne då? 

M: Mah, du vet. Hon är ok liksom. Men jag vill inte gifta mig eller nåt sånt. 

G: (skratt) Nej det är du kanske för ung för, i alla fall just nu. 

M: (skrattar) nej nej jag vill vänta� tills jag är minst trettio! 

G: OK, men du sa att du hade en äldre bror, hur många syskon har du? 

M: Jag har 5 syskon, vi är 6 barn. Det är min bror som är äldre och sen tre småbröder och en 

lillasyster.  

G: Tycker du att ni är många? 

M: Vi har en liten lägenhet så om man tänker så, så ja vi är många�.Men jag gillar och ha 

många syskon, man har alltid någon och leka med och bråka med (skratt)�Men sen klart, jag 

kommer aldrig få ett eget rum och sånt� jag får aldrig vara själv� men jag kan alltså inte 

säga att jag vill ha mindre syskon för de finns redan�fattar du? 

G: Ja jag förstår precis hur du menar, jag har själv 3 systrar. Men säg mig, hur ser en typisk 

dag i ditt liv ut? När går du upp? När lägger du dig och vad gör du däremellan? 

M: Jag vaknar olika, det beror på när jag har skola. Men säg jag börjar 9 då vaknar jag halv 

nio till exempel. Jag går och sover kl elva ibland senare också, det beror på när mina föräldrar 

lägger sig också, de blir ibland arga om jag inte lägger mig samtidigt som dem� När jag 

vaknat så gör jag såna vanliga grejer som att borsta tänderna och äta frukost, sen går jag till 

skolan och är där� sen går jag till fritids efter skolan, ibland går jag tidigare från fritids, det 

beror på om mina småsyskon är där eller inte för är de där så måste jag följa de hem. I alla fall, 

så efter fritids går jag hem och kanske äter och sånt och sen om det inte regnar eller nåt sånt 

så går jag ut med mina kompisar. De ringer mig eller så ringer jag dem. 

G: Ok, har du en egen mobil? Och vad gör ni när ni träffas, du och dina vänner? 

M: Ja klart, alla har i min klass har mobil� Eller kanske inte alla, men många i alla fall�.  

Alltså när jag träffar mina kompisar så spelar vi fotboll, tv-spel hemma hos nån eller så åker 

vi in till stan och gör nåt. 

G: Nåt? Som vaddå? 

M: Ja som kollar skor, kläder eller nåt sånt. Kanske käkar. Kollar brudar (stort skratt).  
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G: Din flickvän uppskattar säkerligen det. Brukar ni åka på semester till sommaren med 

familjen Mustafa? 

M: Alltså om du menar till Libanon så har jag sagt att vi inte har varit där� Och nej vi åker 

inte på semester. Jag tror vi är för många för att åka någonstans, det hade kostat en miljon 

eller nåt� Jag vill alltså, mina syskon vill också men mina föräldrar vill inte. 

G: Tack så hemskt mycket för att du ställde upp Mustafa. 

M:  Inga problem, det var roligt. Tack själv också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


