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Abstract

Invandrarungdomarna som går tre år i en förberedelseklass till gymnasiet behöver lära känna
svenskfödda ungdomar för att utveckla språket, och skapa sociala relationer med svenskfödda
ungdomar. Invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar har fördomar om varandra, vilket
är en besvärlig situation i skolan.
Syftet med studien är att lyfta fram problemet utanförskap som finns bland
invandrarungdomar i skolan . En kvalitativ metod användes för att den gav möjlighet att
närma sig informanterna. Därmed uppnåddes syftet och frågeställningarna besvarades.
Den sociokulturella teorin som användes i uppsatsen lyfter fram problemområdet, alltså
invandrarungdomar. Intervjuerna berör kultur och det svenska samhället samt identiteten hos
invandrarungdomar i det nya sociala rummet, hur de upplever sin vardag, hur de känner när
de möter svenskfödda ungdomar.
Segregationen är tydlig mellan de två grupperna på grund av att det är svårt med
kommunikationen mellan dem.

Nyckelord: Segregation, utanförskap, invandrarungdomar, svenskfödda ungdomar och
sociokulturella.
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Förord

Jag vill säga ett stort tack till eleverna som deltog i undersökningen och till Gerd NyholmJansson på IB-programmet, Sannarpsgymnasiet som i sin tur har hjälpt mig att hitta den rätta
vägledaren för att organisera tiderna med informanterna, samt IVIK-läraren Fatima
Bergendahl som har ordnat salen och informerat informanterna om mig och mitt syfte med
uppsatsen.
Jag vill tacka Ulf Olsson, som är rektor på IVIK- programmet, och Lars Berg som är
huvudrektor på Sannarpsgymnasiet. De informerade mig om IVIK- programmets bakgrund.
Under arbetet med uppsatsen fick jag besked om att min pappa dog. Detta kändes obehagligt
och jag ville inte fortsätta skriva den, men jag kom ihåg när han sa till mig att jag måste
fortsätta vidare och göra mitt bästa i skolan. Detta stärker min vilja att göra mitt bästa för att
göra en bra uppsats.
Tack till Lars -Olof Hilding som har ställt upp för mig varje gång jag behövde hjälp med
uppsatsens struktur. Ett varmt tack till Jette för hennes stöd.
Nahed
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1. Inledning
1.1Syftet
Syftet med min undersökning är att belysa problem som invandrarungdomar upplever i
skolan, alltså att undersöka vad som bidrar till integration respektive segregation för
invandrarungdomar som kommer till Sverige.
För att belysa problemområdet har jag gjort sex intervjuer, fyra med invandrade ungdomar
och två med svenskfödda ungdomar angående invandrarungdomars erfarenheter kring det.
Erfarenheter är grunden för en empirisk studie. Jag är intresserad av vilken tillhörighet de här
personerna upplever (dvs. kultur). Hur känner de sig själva? (dvs. identitet), samt hur upplever
de skolans vardag? (dvs.sociala relationer). De nämnda begreppen är en kedja som
kompletterar varandra och de ger en hel bild om hur en individ upplever sitt liv. Intervjuerna
med de två svenskfödda ungdomarna gjordes för att komplettera min studie när det gäller
utanförskap i gymnasieskolan i Halmstad.

Det är inte lätt att känna utanförskap i samhället man bor eller föds i. Det kan vara problem
med att leva i ett individualistiskt samhälle. Det är svårt för invandrare som kommer från ett
samhälle med gemenskap att känna ensamhet och rädsla inför framtiden i ett främmande land
Ahmadi (1998) säger att ”Ett utanförskap som inte är ett medvetet val skapar inte sällan
känslor av mindervärde som leder till behov av en motidentitet ”. ( s. 105)
Relationer bygger upp sociala band. Individen kan vidmakthålla olika roller såsom släkting,
vän och granne. Rollerna kan vara varierande mellan människor eller släkter men var och en
av dem har samma ändamål, det vill säga stöd mellan individer. Det sociala stödet ger
identitet med gruppen och det utgår från gemensamma värderingar och omgivningens
effekter. De känslomässiga relationer som finns mellan individer, och solidariteten mellan
dessa, styrker sociala band. (Popoola, 1998 s.141)
Uppsatsen handlar om IVIK-eleverna som går på Sannarpsskolan. IVIK-programmet är
anpassat för invandrarungdomar. De känner segregation och utanförskap, samt har svårt att
skapa sociala relationer med andra. En anledning kan vara att eleverna har svårt med svenska
språket vilket begränsar deras möjlighet till gemenskap.
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Behovet av gemenskap, alltså att kunna närma sig varandra och försöka hitta en väg för att
lära känna varandras kultur och språk kan betyda mycket för människor. På det viset föds en
ny gemenskap. Ahmadi (1998) säger att i moderna samhällen möter vi människor av olika
slag, vi lär oss att hantera denna olikhet inom landets gränser, och vi blir mer medvetna om att
kulturen handlar om en kedja av olika kulturer. Det beror på oss hur vi kommer att anpassa
oss efter den, alltså att bilda vår egen nya identitet och kultur. (Ahmadi,1998 s, 142)
Jag har alltid varit intresserad av invandring och utvandring och att få veta vad som gör att
folk flyttar från ett land till ett annat. Att lyfta fram temat utanförskap i samhället är viktigt för
att hitta en lösning till problemet. Människor kanske måste lära känna varandra genom att
bilda en förening i varje område för att öka gemenskapen. Människor måste delta i samhället
för att veta vad som sker runt om, annars blir det jättejobbigt att befinna sig i omgivningen
utan att fatta något av vad som händer
I den här uppsatsen kallas individer och personer ”hon” eller ”henne”. Jag anser att språket
blir effektivast så.
1.2 Disposition
”Inledning” ger en bild av vad uppsatsen syftar till. Syftet handlar om vad uppsatsen vill
uppnå, Inledningen är porten till uppsatsen. I inledningen har jag hänvisat till mina
huvudfrågor vilka ger mig en helhets grepp på mitt problemområde. Därefter kommer
”Bakgrund” som ger historiken när det gäller problemområdet, det är viktigt för att kunna
förstå historien hos problemet jag utforskar för det. I varje område hittar man en historia, som
ger en berikande uppfattning om området bakgrunden underlättar för forskaren att utvidga
problemområdet. Sedan kommer ”Teori” som ger en koppling mellan problemområdet och
intervjuerna. Teorin övertyger läsaren om att problemområdet finns, och att det är relevant att
sammanfläta den med vad jag kommer fram till i min undersökning till i problemet. I teorin
visar jag att kulturen är människors sätt att leva och växa i den, dvs. att kulturen är en del av
människors liv. Därför är kultur teorin viktigt att lyfta fram, eftersom problemområdet handlar
om hur informanterna upplever sina vardagliga liv i det nya samhället, jämfört med sina
gamla liv i sitt hemland. Då problemområdet handlar om identitet och utanförskap, anser jag
att stigma, utanförskap, segregation, och Gemeinschaft och Gesellschaft hör till
problematiken. ”Metod” hänvisar till hur jag går tillväga samt vilken metod jag använder i
min uppsats. Kapitlet belyser hur jag har gått tillväga i min undersökning steg för steg, till
exempel hur jag började forska om problemområdet, och vilka uppfattningar hade jag innan
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jag började med min undersökning. En kvalitativ metod gav mig ett bra resultat. Resultat är
den viktigaste delen av uppsatsen eftersom den är kärnan. ”Resultatet” består av
informanternas berättelser. Min uppsats bygger på dem. Det är basen till uppsatsen. Avsnittet
Analys tolkar resultatet berikar mer uppfattningen om uppsatsen. ”Diskussion” är ett friare
avsnitt som ger mig större möjlighet att skriva vad jag önskar, vad jag kommer fram till och
vad som kan göras bättre. I den delen av uppsatsen känner jag mig styrande och jag skriver
vad jag tycker och inte tycker och hur den uppsatsen blev som det blev. En ”Sammanfattning”
ger slutligen läsaren en helhets uppfattning om vad uppsatsen handlar om.
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2. Bakgrund
Enligt Lars Berg, huvudrektor på Sannarpsgymnasiet, består förkortningen IVIK av
”Individuellt program” samt ”IK”, introduktionskurs för invandrare. På 1980 talet beslöt
riksdagen att man skulle ha den typen av program för nyanlända ungdomar som är mellan 16
och 20 år.
Våren 1998 började Ulf Olsson som rektor för IVIK-programmet på Sannarpsskolan. Ulf var
projektledare för IVIK-programmet innan dess. Ulf berättar att det fanns I.P. innan som står
för individuellt program men det gäller eleverna som saknar behörighet till vanlig gymnasiet.
Inom SFI på Komvux fanns tidigare ett program som hette Ungdomsgruppen. Det var för
nyanlända invandrarungdomar. De fick gå med äldre elever (som sin farfar eller morfar osv.) i
samma klass, vilket var hemskt för ungdomar genom att de inte upplevde sig vara på en riktig
skola.
Rektor på SFI hävdar att problemet då måste lösas åt de här invandrarungdomarna, och 1998
kom ett beslut att starta ett nytt program på Sannarpsgymnasiet, för att invandrarungdomar
skulle kunna känna att alla ungdomar går på samma skola.
Programmet går på tre år för att en elev ska kunna vara förberedd till vanligt gymnasium, och
känna sig trygg för att gå vidare med sina studier. Lars Berg säger att eleverna som saknar
svenska har väldigt svårt att vara i det svenska systemet, och ansvariga arbetar för att dela upp
invandrarungdomar mellan arbetsmarknad och utbildning. Vidare säger Lars Berg att
lagstiftningen säger att invandrarungdom som är nyanländ till Sverige maximalt inom en
månad måste få en plats på programmet. Vidare säger han att bedömningen av huruvida
elever är färdiga med svenska språket beror på vilken nivå den ungdomen skall hamna i. För
att vara beredd att komma in i det svenska utbildningssystemet behöver en elev ha lärt sig ett
abstrakt språk dvs. läsa svenska språket under fyra år. Om man vill gå in på arbetsmarknaden
eller få sociala kontakter räcker det med två år svenska.
Lars Berg hävdar att det är väldig spännvidd bland invandrarungdomarna när de kommer till
skolan. Invandrarungdomar är olika och det beror på vilket land de kommer från eller hur
många år har de gått i skolan i hemlandet.
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Mellan 1998 och 2008 hävdar Ulf att IVIK- programmet kommit att ändras lite, för att många
elever kommer sent till programmet, i hög ålder och det spelar stor roll för en elev. Några
elever som gifter sig tidigt eller jobbar hos anhöriga kan hindras att fortsätta i skolan.
Fram till hösten 2009 planerar huvudansvariga i skolan att starta en praktikgrupp för de elever
som har svårt att fortsätta vidare på programmet på grund av ålder, eller som ej har
behörighet, alltså att eleven inte når kompetensen att fortsätta vidare i studier. Enligt Ulf är
kontakt med arbetsmarknaden en lösning på problemet för invandrarungdomar.
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3. Teori
3.1 Kultur
Identiteten bildas enligt Ahmadi av individens egenskaper och handlingar. Det spelar stor roll
hur samspelet mellan ”jaget” individen och omgivningen utvecklar identiteten. Människor
som upplevt invandring och utvandring kan må psykisk illa för att de saknar sin identitet, och
de behöver bygga upp sitt självförtroende för att få tillbaka sin identitet i det nya landet.
Invandrare har blivit svenska medborgare i Sverige trots sitt utanförskap. Ahmadi säger att
det finns olika faktorer som kan leda till identitetsbyggande: de strukturer som samhället
sätter till individen i kulturella egenskaper, personliga egenskaper och livshistoria. Vidare
säger Ahmadi att människor har lätt att integrera sig i sin omvärld om de har en relation med
den.(Ahmadi, 1998. s. 26,27)

Ahmadi (1998) säger att om det finns ett gap mellan individens kultur och den nya kulturen
kan det återskapas i ett ogiltigförklarande av individens betydelse. Det kan också vara så att
individens inre integritet försämras vilket gör att individen har svårt att identifiera sig med
nya sociala grupper. Detta är exempel på en marginalisering. Det är inte individens vardagliga
och personliga preferenser som avgör hennes kulturella värderingar, men hennes tolkningar
av de egna samspelen med andra individer försiggår ändå med hjälp av dessa värderingar. Om
invandrarungdomar lyckas återfå sitt ”jag” räcker det inte eftersom de också behöver få ett
socialt erkännande, med andra ord samhället behöver ge möjlighet för invandraren att
identifiera sig med det nya socio-kulturella livet.(ibid. s. 58,59)

Människor kan utvecklas om det inte finns en motsättning mellan de två motsatta krafterna: a)
att utveckla sig med andra genom att skapa en relation, och b) att individen upplever sitt jag
som en helt oberoende enhet. ”Personbegreppet betecknar den internaliserade synen på
jagets betydelse i relation till de andra, och motsvarar grunden för individens
handlingsmöjligheter och känslouttryck. (Marcus & Fischer, 1986, i Ahmadi 1998 s. 28)
Varje individ har enligt Ahmadi en unik kulturell syn på sitt liv. Individen bär med sig sin
unika kulturella syn för det är den som styrker individens identitet. Ahmadi ser olika
uppfattningar bland olika människor som var och en internaliserats i barndomen. Detta leder
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till olika tolkningar av det sociala livet eller umgängesmönstret. Individen själv är benägen att
förbättra sig själv när det gäller sina egna villkor och miljön, därför känner individen en stark
tilltro till framsteg. Värdet ligger hos oss människor och vårt liv. Individen befinner sig
mellan två skilda vägar den ena är att skapa relationer med andra, och den andra är att hennes
identitet integreras i den nya världen vilket gör att det svårt att samla ihop de båda vägarna i
början. Enligt Ahmadi bär ”Utvandraren /…/ med sig ett djupt och välgömt lager av
kulturella referenser inlärt i det gamla landet”. (Ahmadi 1998 s. 32,33)
Bourdieu säger i Ahmadis bok att habitus är ett system av planläggning som är resultatet av
människors sociala erfarenheter, kollektiva minnen och sätt att tänka. Enligt Ahmadi lär sig
invandrare saker och ting genom att utveckla de förhållningssätt som uppfattas vara svenska
normer i samhället. Vidare säger Ahmadi att individens nya sociala normer tvingar henne att
förlänga sina tankar och tolkningar för att lösa koden inför en ny integration i det nya
samhället. (ibid. s. 36, 37)

Enligt Ahmadi tar det tid att kunna anpassa sig efter det nya läget. Det är svårt att acceptera
saker och ting från början men det är viktigt att hantera det nya språket, nya sätt att umgås
med andra, man kan till och med praktisera ett nytt yrke, men man behöver också känna sitt
gamla jag genom att utöva de gamla vanorna med andra landsmän. Ahmadi fortsätter att säga
att individen som byter sin kultur betalar priset för att integrera ett nytt förhållningssätt i det
nya samhället. Det uppstår främlingskap, mellan invandrarbarn och svenskfödda barn.
Problemet ligger bland annat hos barn till invandrare som föds i Sverige och bär stämpeln
invandrarbakgrund. Negativa känslor kan uppstå hos barn till invandrare och det leder till en
mur som byggs mellan dem och svenskar. Invandrares barn relaterar både till en plats där de
lever och går till skolan, och till en historia där de har sina ursprungliga rötter, alltså
invandrarbarnet blir hela tiden utpekat som en främling och inte som ett vanligt barn i
samhället. (ibid., 43)
Vår historia är en del av vårt liv. Ahmadi (1998)visar hur individen lär sig normer och
värderingar genom sin socialisation i samhället. Människor har sina egna sätt att handla, tänka
och värdera, och utifrån den ramen skapar de sina sociala sammanhang. Individen vill inte
vara tvungen att förkasta de gamla ramarna för att integrera sig i det nya samhället. Det
betyder att individen behöver ha starka krafter för att lyckas med integrationen . Vidare säger
Ahmadi att individer har en egen personlighet som kan utvecklas i relation till och påverkas
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av olika faktorer oavsett bakgrund eller kultur. Det är viktigt att vi tar hänsyn till individernas
specifika och personliga drag. Vidare menar Ahmadi att kultur är något inlärt. Individen som
kommer från ett kollektivsamhälle behöver sin tid att förstå ett individualistsamhälle för att
leva tillsammans med andra i ett individualistsamhälle. Tidigare forskning visar att problem
och svårigheter som drabbade invandrarungdomar var att de pendlar mellan två kulturer. Den
ena är moder kulturen och den andra är svenskkulturen. (ibid., s.86,95)
Ahmadi anser att individen måste anpassa sig efter den sociala helheten. Den första gruppen
individen möter i sitt liv är familj och släkt, som i sin tur utvecklas till nya sociala helheter.
Ahmadi fortsätter att säga att individen inte får glömmas som en del av en grupp, för
individen är en del av helheten. (ibid. s.30)
Ahmadi säger att kulturrelativism innebär att vi uppfattar andra kulturer som jämställda med
vår, och vi måste behandla dem med respekt för att undvika onödiga problem, Ahmadi ger ett
exempel med en bilolycka. Han menar med detta exempel att vi måste kunna möta andra utan
att krocka med dem. Vi kan förmedla våra värden till andra, och kulturen är något evigt,
fortsätter han att säga. Vi kan vara öppna för andra kulturer genom att lära oss deras normer
och värderingar. (Ahmadi, 1998 s.66-67) ”En individualistisk identitet däremot är en identitet
som man odlar inom sig själv och som bygger på idealen om att vara trogen sig själv och sitt
eget sätt att vara”. (I Ahmadis Taylor 1994, s.81)
Enligt Ahmadi är kulturen ”Summan av genom livet inlärda traditioner och normer som
dominerar och utvecklas genom historien hos en folkgrupp eller nation”.(Al-Baldawi
1996:147 i Ahmadi 1998) Ahmadi menar att kulturen är det man föds med och som består av
värderingar, normer och seder. De här värderingarna och normerna är en inlärningsprocess
hos individen. Ahmadi menar att denna inlärningsprocess är utvecklande och att alla kulturer
egentligen finns tillgängliga för alla. Hur individen än kommer att välja en annan kultur så
kan individen ha kvar det som den vill behålla från den första kulturen. Alla normer och
värderingar som finns i den kultur som individen känner sig tillhöra, gör det svårt för
individen om den lever i flera kulturer i samma samhälle. Detta kan skapa strider mellan
individen och samhället där traditioner och normer blir mer eller mindre accepterade, vilket
ger individen olika starka sociala relationer. Ahmadi anser att om människor är öppna mot
varandra så är det lätt att kunna lära sig annan kultur, andra normer och värderingar, som tur
påverkar andra människor starkt. Det kan vara att man tar bort några traditioner eller normer
för att anpassa sig till andra. Ahmadi säger att det inte räcker att kunna språket, man måste
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lösa de sociala koderna för att integreras i samhället. Att förstå koderna ger möjlighet att
hantera andras kultur. Det förbättrar våra tolkningar samt ökar vår förståelse av olika
anledningar som vi kommer att påträffa i livet. Då är det ett hjälpmedel för individen att inte
bli generaliserad. (ibid., s.148,149)
Ahmadi menar att i ett nytt samhälle kan individen ha svårt att acceptera nya saker och ting,
det tar kanske lite tid för att bli en självständig individ. Alltså behöver hon inte få kontakt med
andra. Ahmadi kopplar den uppfattningen till invandrarungdomar som känner sig avvikande
från det svenska samhället. Om invandrarungdomar i början känner sig uteslutna och
diskriminerade, kan de riskera att misslyckas att bygga upp en egen personlig identitet.
Anledningen till detta är att invandrarungdomar känner sig som främlingar i samhället. ”Utan
identitet, utan tillhörighet eller länkar till något samhälle, utan att ha något som verkligen är
eget löper de större risker att förneka alla normer, att håna all ordning och att överträda alla
lagar”. (Ahmadi 1998, s. 82)
3.2 Utanförskap
Eftersom det har skett förändringar från ett traditionellt samhälle till ett industrisamhälle blev
det enligt Sernhede (2002) tydligt klasskillnader och varierande olika sociala nivåer. Forskare
ser att det finns grupper i samhället som blir utanför i sin omgivning, alltså att många grupper
blir marginaliserade. Utanförskapet i samhället är stort. Sernhede menar att
invandrarungdomar har en upplevelse av att de känner sig avvikande från det svenska
samhället. Invandrarungdomar känner inte respekten från andra, detta betyder att de inte ser
ljust på framtiden i samhället. Däremot, när invandrarungdomar känner utanförskap gentemot
omgivningen, blir platsen man befinner sig på sättet att leva och skapa trygghet och känna på
sin egen identitet. (Sernhede, 2002 s. 28,93,95)

3.3 Gemeinschaft och Gesellscaft
Tönnies har skrivit om Gemeinschaft och Gesellschaft, och han menar att vi människor lever
med de två begreppen, samtidigt. Gemeinschaft betyder inre band, alltså våra släktskap,
grannskap osv. och de yttre formerna av Gemeinschaft är språk, folk, religion som är
universella gemenskaper. Tönnies betonar att Gemeinschaft kan innebära kommunikation
medan Gesellschaft betyder yttre band och det är samhället eller landskapet. Vidare förklarar
han att vi behöver möta varandra. Det spelar stor roll när man befinner sig i stora städer, och
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det beror också på i vilket samhälle man befinner sig. Tönnies skiljer mellan Gemeinschaft
och Gesellschaft och menar att det första är att dela med andra och det andra är att byta med
sin omgivning” Klasskampen kan tillintetgöra samhället och staten, som den vill omforma.
Och eftersom hela kulturen övergått till sällskaplig och statlig civilisation, så går kulturen
själv i denna sin förvandlade gestalt mot sitt slut, om inte dess utspridda frön förblir levande,
så att gemenskapens väsen och idéer får näring och en ny kultur utvecklas i det fördolda inom
den som går under”.(Tönnies 1972:251 refererad i Andersen& Kaspersen, 1991 s.64, 68)
Tönnies menar med detta citat att Gemeinschaft och Gesellschaft avspeglar varandra och
åstadkommer nya tankar och idéer utifrån de sociala och statliga ståndpunkterna. Med de
tankarna och idéerna bildas en ny kultur. (Andersen & Kaspersen 1991)
3.4 Stigma
Jag använder mig av Goffmans teorier om stigma för att de passar mitt problemområde. I
boken Stigma beskriver Goffman att det är vanligt att i ett socialt rum eller utifrån resurser,
man kan kategorisera människor såväl som samhällsnormer, värderingar. I omgivningen vet
man om vilka normer eller förhållningssätt som är vanliga eller naturliga hos människor i
grupp. Den sociala miljön visar vilken grupp man tillhör. Människor i det sociala rummet
behöver inte ta reda på en ny kategori, alltså behöver inte tänka på den nya gruppen som finns
i omgivningen. Individen försöker gömma sig från andra för att ingen av individens bekanta
skulle se henne när hon befinner sig på samma plats som sin bekant, alltså individen är väldigt
medveten när hon befinner sig i en offentlig plats. Då försöker hon att gömma sig från andra.
(Goffman 2001 s. 11,13)
När vi ser en obekant individ som avviker i vår närhet, kan det visa sig att individen inte
vågar ta ett steg som visar hur hon är i sin miljö. Individen minskar sin motivation att visa oss
det, eller försöker vara en vanlig människa istället för en avvikande människa. Misslyckas det
betyder det att den individen stämplas, eller stigmatiseras. Det finns tre olika typer av stigma
som Goffman hänvisar till: den första är kroppsliga abnormiteter av olika slag, den andra är
baserad på avvikande personliga karaktärsdrag såsom svaghet, lidelser, osv. vilket ansluter till
individens förflutna. Den tredje är tribala stigman alltså ras, nation och religion, och den kan
överföras från generation till en annan. Individen kan bära sitt stigma genom att bli avvikande
från andra eller att skylla på andras förväntningar. Människor som avviker på ett positivt sätt
räknas som normala. Normala människor kan uppfatta den stigmatiserande individen och
försöka att avlägsna stigmat genom att behandla henne väl. Människor använder olika
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slangord som hänvisar till stigmatisering, såsom ”idiot” och ”krympling”. Dessa ord bildar en
stigmatiseringskategori. Enligt Goffman ”Vi begagnar speciella stigmatermer som krympling,
bastard och idiot i vårt dagliga tal som källa för metaforer och liknelser, utan att ge akt på
deras ursprungliga mening”.(ibid. s. 15) Goffman skriver att en stigmatiserad individ kan
försöka rätta till situationerna för stigmatiseringen. En stigmatiserad individ kan använda sitt
stigma, som ursäkt för att få andra fördelar, genom att hon slipper det sociala ansvaret. På det
viset lägger den stigmatiserade individen skulden inte på sig själv utan hon lägger skulden, på
omgivningen eller sociala rummet, där hon befinner sig. (ibid.13,14,15,19)
Folk bedömer en individ utan att lära känna henne. Den stigmatiserade individen känner
denna bedömning av henne, utifrån sina känslor, genom att tänka sig hur andra tycker och
tänker om henne. Detta beror på att hon kanske hade ett problem tidigare och folk glömmer
inte det, därför utsättes hon för stigmatisering. Folk bedömer individen utifrån vad hon gjorde
innan såsom om hon var en brottslig men fick sitt straff i fängelse innan hon kommer ut till
sin omgivning blir hon bemött av brottsling människa, därför folk bryr inte sig om hon fick
straff eller ej. Detta gäller att hon är en ovanlig individ i samhället, därtill blir hon en
stigmatiserade individ, enligt Goffman. Vidare säger Goffman att en stigmatiserad individ
känner sig utanför för att hon tillhör en grupp där samhället sätter gräns mellan vi och dem.
Hon känner stolthet för att hon tillhör den gruppen även om hon utsättes för stigma i
samhället, till exempel zignerare eller invandrare. (ibid. s. 16,23)
Goffman anser att ett sociologiskt problem tydligt kan ses hos två minoritetsgrupper i
samhället såsom judar och svarta. Deras problem är synligt därför att det är lätt att analysera
utifrån den sociologiska synen, som dessa grupper utsätts för. Det innebär att samhället ser på
dem genom deras bakgrund och deras relation med andra alltså hur de beter sig med andra i
sin omgivning. Goffman säger ”Det är också möjligt att inskränka analysen till dem som har
någon skavank som försvårar nästan alla deras sociala situationer och förmår dessa
olyckliga människor till att utforma större delen av uppfattningen om sig själva som en
reaktion mot sin egen belägenhet”. Goffman menar med detta att alla i samhället följer
samma regler och normer men om någon försöker att bryta mot dem kan hon drabbas av sin
handling. Detta betyder att individen blir skyldig för vad hon har gjort. Om individen kan
uppfylla de normer och regler som finns i samhället beror på hennes personliga identitet.(ibid.
s.131. 132)
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Goffman säger att en stigmatiserad individ inte alltid vet om vad andra tycker och känner
gentemot henne. Hon drar olika slutsatser av sig själv utifrån vad hon tror att andra individer
tycker om henne, hennes kognitiva schema bildar olika former av tolkningar av vad som
händer med henne. (ibid.23) Enligt Goffman är ”I sociala situationer där vi vet eller märker
att en deltagande person har ett stigma, är alltså risken stor att vi tillgriper kategoriseringar
som inte stämmer, och både för oss och den stigmatiserade ligger det nära till hands att bli
besvärande. Givetvis kan situationen förändras avsevärt utifrån denna utgångspunkt. Och
eftersom den stigmatiserade personen som regel är oftare utsatt för sådana situationer än vi
är, är det också troligt att han så småningom blir mer förfaren i att handha dem”. (ibid. s.28)
Den stigmatiserade individen går igenom de erfarenheter som har lett till det avvikande
beteendet för att skapa förståelse för det såsom en invandrare som är en stigmatiserade individ
försöker få en uppfattning om varför hon hamnat i den avvikande miljön genom
tillbakablickar på hennes avvikelse som till exempel dennes etniska bakgrund, och kulturella
värderingar. (ibid. s. 47)
Individen som har det implicita stigmat försöker mer eller mindre medvetet att gömma
stigmat inför andra i sin omgivning. Individen kan få ett problem vid olika tillfällen när hon
inte gömmer sitt stigma och då blir det svårt att undvika problem. Däremot känner den
stigmatiserade individen inte vanliga sociala eller vänskapliga relationer med andra. Det
uppstår då fördomar mot den stigmatiserade individen, och det är därför viktigt att den
stigmatiserade individen kan undvika att hennes identitet inte kommer att avslöjas. Individen
kan inte vara öppen med andra eftersom hon inte vill att något ska få veta om hennes stigma,
vilket innebär att individen upplever ett trauma inom sig. Till exempel försöker en student
som har funktionshindret dyslexi ofta att gömma detta för att vara med andra i gruppen. (ibid.
s.82)
Individen kan dölja sitt stigma medvetet i en lämplig situation, alltså individen kan avslöja sitt
stigma om hon visar ett tecken eller en symbol inför andra bekanta att den är en stigmatiserad
person. Den stigmatiserade individen försöker att skapa sociala relationer med andra genom
att individen inte identifierar hennes riktiga identitet. Om stigmat avslöjas blir det ett problem
i samspelet med andra människor. (ibid. s. 50)
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3.5 Segregation
Segregation är latin och betyder att avskilja. Segregation är tvärtemot integrationsbegreppet.
Det är en position av en grupp som utsättes för utanförskapet i ett samhälle. Alltså den
definieras som en grupp, som i sin tur är åtskild från en annan. Segregation kan vara
anledningen till ekonomiska problem eller sociologiska problem som leder till att folk skiljer
sig åt i exempelvis utbildning och ekonomisk status. Det kan vara också på grund av
ekonomiska problem och politiskt utanförskap hos en viss grupp exempelvis fattigdomen,
som gör denna grupp segregerad i samhället.
Ekonomiska problem leder till att denna grupp är tvungen att bosätta sig i ett visst område i
vårt samhälle. Segregation handlar inte bara om geografi utan också till exempel utbildning.
Bakgrunden kan vara att äldre generationer avbröt skolan, alltså de slutade tidigt och det är ett
tecken på att de missar mycket i kunskap och utveckling vilket betyder att de inte får chans till
ett bra arbete, dvs. att de inte har något val att välja yrken. (Popoola 1998, s.24)
Segregation är ett ofrivilligt tillstånd som individen inte valt på egen hand utan det är en
situation som hon plötsligt befinner sig i. Segregation ses tydligt i ett samhälle som är delat
till olika delar, folk som har högre inkomst, och utbildning bor i ett fint område medan folk
som har lägre inkomst och utbildning bor i ett fattigt område. I fattiga områdena lägger
polisen, socialtjänsten och brandkåren stora insatser jämfört med andra delar av samhället.
(ibid., s. 25)
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4. Reflektioner över teorin
Jag anser att Ahmadi har rätt i många saker och ting när det gäller identitet och kultur,
kulturen vi ärver som hänvisar till våra rötter, var vi befinner oss. Vi är vagabonder eller
turister dvs. att vagabonder är folk som är tvungna att fly från en viss situation såsom
fattigdom eller krig, därför söker folk ett lugnt ställe för att överleva, medan turister som
kommer till ett nytt ställe för att utforska landets miljö kan lära känna andra länder.
Människor måste uppmärksamma att invandrare blir en del av samhället. Människor måste
accepteras som nyblivna svenskar. Invandrare måste också integreras i samhället och uppfylla
samhällets krav. Med andra ord, människor behöver umgås med varandra och inte blir
avvikande från varandra. Invandrarungdomar behöver bygga sitt nya jag för att lättare kunna
integreras i det nya samhället. Genom att lära sig språket i första hand och att försöka hitta en
väg som närmar ungdomen till andra. Det är inte lätt när individen kommer från ett kollektivt
samhälle till ett individualistiskt, för man saknar olika saker som gör att individen har det
svårt att bygga upp en relation med svenska ungdomar. Orsaken till detta är att individen är
van vid en annan livsstil som skiljer sig markant från vårt samhälle. Jag håller med Ahmadi
om att man inte kan glömma sina rötter, men man måste integreras i det nya samhället och
lära känna andras kultur. På det viset kan man ha lätt att anpassa sig till den nya miljö som
man befinner sig i, då känner inte individen sig ensam. Ahmadi hävdar att det tar tid att förstå
andra människor, men individen har en motivation till att lära känna andra. Ahmadi tycker
uppenbarligen att invandrarungdomar kan ha lätt att komma in i den nya omgivningen genom
att bryta mot sina gamla normer för att anpassa sig och umgås med andra. Däremot behöver
inte invandrarungdomar glömma bort sina rötter bara för att placera sig i det nya sociala
rummet. Jag tycker att Sernhede och Ahmadi har samma uppfattning om hur
invandrarungdomar känner och upplever sin vardag i samhället, detta innebär att författarna
förstår invandrarungdomarnas situation, som innebär att invandrarungdomar inte alltid känner
sig hemma i svensk samhället.
Jag tror precis som Tönnes att vi människor behöver både Gemeinschaft och Gesellschaft. Vi
behöver skapa en relation med andra i samhället och vi bor i staden som vi måste lära känna.
Ahmadi har nästan samma mening när han säger att vi lever i ett individualistiskt samhälle.
Invandrarungdomar har svårt att kommunicera med den nya omgivningen eller de har en
gräns för att uppfatta sin identitet eller kultur, dvs. att invandrarungdomar har en
Gemeinschaft där de delar samma känslor med sina föräldrar eller andra invandrare.
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Gesellschaft innebär att de har möjlighet att byta staden till en annan stad. Jag ser att både
Ahmadi och Tönnies betonar att det bildas en ny kultur, vilket innebär att nya idéer och tankar
dyker upp. Detta är naturligtvis en ny position för en grupp att integreras i samhället.

Goffman har enligt mig rätt i att det finns en grupp i samhället som utsätts för svåra
situationer. Därtill kan individen råka illa ut av en svår situation som senare orsaka ett svårt
psykiskt tillstånd. Individen befinner sig i ett socialt rum. Där känner hon sig avvikande från
andra. Andra individer i samma rum måste acceptera de andra individernas närvaro, och på
det viset kan de bryta isen (stigma) i mitten. Jag tror att Goffmans teori och Ahmadis teori
relaterar till varandra genom att hänvisa till grupper som har problem att integreras i
samhället. Att de mer eller mindre blir individer utanför. Jag ser också en koppling mellan
Goffman och Tönnies i hur en viss grupp håller sig till sina normer och värderingar och
samtidigt har de svårt att umgås med andra i samhället, dvs. Gemeinschaft innebär en
kommunikation mellan släktskap och den gruppen som Goffman talar om, och Gesellschaft är
samhället där gruppen har svårt att känna trygghet. Jag anser stigma faktiskt kan hjälpa
individen att signalera att hon inte vill ställa upp på samhällets krav. Även om individen
döljer sin identitet kommer hon en dag att avslöjas. Jag vill säga att individen måste visa upp
sig för att hon inte ska bli utanför sin omgivning. Om individen gömmer sitt stigma upplever
hon en annan identitet i sin omgivning så länge hon bor kvar i samhället. Jag tror att vi
utformar en bild av oss själva som har relation till vår omgivning. Detta betyder att det
uppstår ett samspel mellan oss och vår omgivning utifrån våra handlingar, naturligtvis en ny
position för en grupp att integreras i samhället. Vi människor beter oss olika vilket visar att
var och en av oss har sin egen identitet. Den personliga identiteten spelar stor roll i hur vi
påverkas av omgivningen.
När det gäller att folk flyttar från ett samhälle till ett annat ser man tydligt hur nya grupper i
ett nytt samhälle behandlas, och det är vad Popoola och Sernhede visar i sina texter att
segregation och utanförskap har samma betydelse när det handlar om att känna sig utanför
omgivningen. Man är tvungen att leva i det nya samhället av olika anledningar som till
exempel fattigdom, krig, eller flytta från landsbygden till stora städer för att söka ett bra jobb.
När hon flyttar till ett nytt samhälle är det klart att hon kommer att känna sig utanförskapet,
eller på segregation. Med detta menar jag att det är svårt för henne att integrera sig i ett
samhälle där hon inte känner sig välkommen. Segregationen står i centrum i det här fallet.
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Hon mår illa och får direkt en negativ bild av den nya omgivningen, såsom att hon råkar illa
ut. Segregation och utanförskap upplever speciellt folk som inte är vana vid ett
individualistiskt samhälle, dvs. att de inte vet någonting om det samhället. Hon bär med sig
sin egen kultur som Ahmadi- teorin förklarar om kultur. Det betyder att informanterna kan
känna det samma när det handlar om segregation och utanförskap i det nya sociala rummet.
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5. Metod

5.1 En kvalitativ metod
En kvalitativ metod kan användas inom vetenskapsgrenar såsom sociologi, socialantropologi
och socialpsykologi. En sådan metod är viktig för en forskare som vill vara nära sina
informanter. Det är intressant för en forskare att ta reda på människors traditioner och ritualer
när hon är på fältet. ”Kvalitativ forskning är ett samlingsnamn för en rad olika typer av
samhällsforskning som bygger på en mängd olika discipliner som sociologi,
socialantropologi och socialpsykologi. (Denscombe, 2000, s.243)
Fördelen med en kvalitativ metod är att intervjuer kan ge djupa och detaljerade data. Om en
forskare redan före intervjutiden ordnar plats och tid med en informant lyckas hon oftast
uppnå en miljö för bra resultat, vilket ger en positiv känsla hos både informant och forskare.
Forskaren behöver inte ta med sig mycket utrustning utan hon behöver en enkel utrustning för
intervjun, där den intervjuade kan uttrycka sig genom att bolla fram sina idéer och tankar och
kan berätta rakt fram om sina åsikter kring problemområdet utan att bli kritiserad. Det sker en
flexibilitet under intervjutiden vilket gör det enkelt att granska eller ändra på någonting under
intervjun. I en kvalitativ metod blir en informant den viktigaste person i undersökning.
Nackdelen med en kvalitativ metod kan vara att det tar tid att analysera data som samlas in.
Det är alltid viktigt att svaren stämmer med verkligheten, och den intervjuade kan också
påverkas av forskarens personlighet. En bandspelare eller videokamera kan vara obehaglig för
vissa intervjupersoner, detta gör att en forskare inte uppnår sitt syfte eller ett bra resultat och
den minskar motivationen hos intervjuade. Det kan finnas risker när en forskare försöker att
integrera intervjuades privata liv. Det kommer att ta tid för en forskare att renskriva
intervjuer. Det kommer kanske att kosta intervjuarens tid, resor kan vara långa om
informanten bor långt bort. (ibid. s. 161,162,163)
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5.2 Förförståelse
Ensamhet och segregation bland de gamla invandrarna är vanligt i vårt samhälle eftersom de
inte behärskar svenska språket. Gamla invandrare är ofta fastbundna vid sina rötter och
längtan efter hemlandet är stor, men jag visste inte att invandrarungdomar har samma
problem. Jag trodde att invandrarungdomar har lätt att anpassa sig i samhället genom att skapa
en relation med svenskfödda ungdomar, det kan vara på skolan eller i staden osv.
För ett tag sedan fick vi på Högskolan i Halmstad ett besök från en socialsekreterare. Hon
berättade att invandrarungdomarnas situation är svår i samhället. Invandrarungdomarna har
problem att kommunicera med andra och invandrarungdomarna mår dåligt på grund av att de
pratar ett annat språk hemma så de har svårt med hemläxor. Hon fick bra respons från mina
klasskamrater. De hjälper ungdomar med hemläxor eller går med på utflykt för tryggheten.
Forskare har en förförståelse redan innan hon börjar på fältet. Det går inte att undvika
förförståelse, men det är viktigt att forskare kommer också fram till en förståelse av det hon
undersöker. (Aspers, 2007, s. 34)
Forskaren måste försöka vara som en vanlig människa i omgivningen för att kunna uppfatta
vad som händer i samhället. Om forskaren inte har den kunskapen och erfarenheten kan det
leda till att forskaren går på fel bana. Om en forskare har en uppfattning om teori, och
forskaren kopplar det till sin egen forskningsvärld, anser man även att förförståelse kan vara
kopplad till teori. Man kan säga att förförståelse är en viktig aspekt för att den är en del av
tolkningen som framkallar förståelse. (ibid. s. 34)

5.3 Tillvägagångssätt
Jag skisserade ner hur min plan skulle se ut och jag funderade på vilka första steg jag skulle ta
för att få en bra början till min undersökning. Jag kontaktade först rektorn på IVIKprogrammet på Sannarpsgymnasiet och jag förklarade mitt syfte med undersökningen och han
accepterade tanken direkt och försökte att hjälpa mig genom att få lärarnas telefonnummer.
Jag fick också hjälp av en mentor som jag känner i skolan som i sin tur vägledde mig till
lärarna som undervisar invandrarungdomarna. Jag började kommunicera med läraren och
läraren informerade klassen om undersökningen. Läraren fick bra respons från eleverna på att
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delta i undersökningen Det blev lätt för mig att göra intervjun med dem. En dag ringde läraren
till mig och hon gav mig elevernas telefonnummer så att jag kunde prata med dem i förväg.
Eleverna fick sportlov och då tänkte jag ringa till dem för att vi skulle lära känna varandra
innan intervjun. När jag ringde och presenterade mig visste jag att invandrarungdomarna hade
blivit informerade om mig och min undersökning. Jag intervjuade eleverna de närmaste
veckorna och läraren lovade att ordna en sal där intervjun skulle äga rum.
Eftersom hälften av mina informanter talar samma språk som mig (arabiska) blev det mer
givande att informanterna kunde utrycka sig på sitt eget sätt, jämfört det med ett annat språk
som de har svårt att utrycka sig på. Informanterna kunde nu vara tillräckligt öppna och känna
sig mer bekväma (visa informanter ville prata modersmålet för att de tycker att det är lättare).
Jag bestämde att ta en informant varje dag för att det blir bra för mig dels att inte känna stress,
och dels att kunna renskriva varje informants intervju direkt, för att inte blanda ihop
intervjuerna. Jag började i början av veckan för att anpassa intervjuerna i tid och i lugn och ro.
Min informant väntade på mig. Lärarna öppnade vilken sal som helst. Lärarna pratade med
mig och de ville gärna hjälpa mig om det behövdes. Jag tänkte intervjua två svenskfödda
ungdomar och jag kände ingen i skolan. Jag ställde mig i korridoren i skolan och det var
många elever som gick förbi mig eller som stod nära mig men jag frågade inte någon om de
ville intervjuas. Jag la märke till två glada tjejer som närmade sig då stannade jag dem och jag
frågade de om de ville intervjuas och jag förklarade mitt syfte med undersökningen. Tjejerna
tackade ja direkt och de var så glada och öppna under intervjun. IVIK-informanterna är
mellan 18 och 20 år gamla och de kommer att börja på vanligt gymnasium, eller skaffa ett
jobb på arbetsmarknaden. De svenskfödda tjejerna är 18 år gamla.
Jag ville ha bakgrunden om IVIK- programmet så jag bokade tid med de två rektorerna för att
de var de rätta personerna som kunde informera mig om det och de gav mig informationen om
programmets bakgrund.

5.4 Etik
En forskare måste behålla informanternas hemligheter, alltså inte avslöja dem. Att inte tvinga
någon att delta i en undersökning är viktigt, för en informant har rätt till att välja att vara med
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eller inte vara med i undersökningen. ”För forskare handlar det ofta om att hålla en relativ
låg profil, då hon normalt inte vill vara den pådrivande i fältet”. (Aspers, 2007, s. 113)
Innan jag började med min intervju gick jag genom etiska aspekter med mina informanter för
att ge information om hur mitt arbete ska gå till. Jag hoppades att informanten skulle känna
sig trygg i sin roll, eftersom jag gav informationen om uppsatsen. Jag fick informanternas
samtycke. Att få informanternas samtycke betyder att de kan delta i undersökningen utan att
känna tvång, och varje informant har rätt att avbryta undersökningen.
Konfidentialitet är att undersökningspersonen måste veta att informationen som han gett
under undersökningen kan godkännas av denna om forskaren kommer att behandla
informationen offentligt. Det är mycket viktigt att skydda informanternas privatliv genom att
byta namn vid redovisning av materialet.
Konsekvenserna av att bli intervjuad är viktiga att redovisa för undersökningspersonen, så att
hon vet vad som kommer att ske och om hon vill delta i undersökningen, alltså vilka förrespektive nackdelar som kommer att finnas i undersökningen är jätteviktigt för
konsekvenserna. Forskaren bär ett ansvar gentemot undersökningspersonen och den grupp
som representeras av undersökningspersonen. Forskaren bör vara medveten om intervjuns
öppenhet är en risk genom att undersökningsperson kommer att avslöja saker och ting.
Jag kommer inte att publicera informantens namn, för att skydda hennes rättigheter, dvs. att
inte identifiera henne i texten. Däremot kommer jag att publicera de informanternas namn
som jag fick godkänt från. Forskaren måste överväga sina åtgärder noga för att minska risken
som kan drabba informanten på ett eller annat sätt i slutändan. Jag ansåg att informanten är ett
viktigt hjälpmedel, vilket också har betydelse för forskaren så att uppsatsen berikas. (Kvale
1997, s. 107 ff).

5.5 Urval
Mitt urval var en gymnasieskola i Halmstad. IVIK- programmet är ett specifikt program för
invandrarungdomar. Jag valde tre tjejer och tre killar samt två svenskfödda ungdomar.
Anledningen till att jag valt tre tjejer samt tre killar var för att se hur de tänker och tycker om
sin egen kultur och svenskkultur, för att informanterna blir en del av samhället. Det är min
personliga erfarenhet att det finns en stor skillnad mellan hur en tjej tänker och tycker jämfört
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med en kille. En tjej kan uttrycka sin känsla på ett annat sätt än killar gör. När man väljer en
grupp av individer måste forskare tänka på olika saker innan man väljer den rätta informanten
såsom att kunna veta om intervjupersonerna ställer upp till intervjun även om det tar tid.
(Denscombe,2009 s. 241)
5.6 Observation
Jag delade upp intervjutider på olika dagar för att kunna observera mina informanter på
rasterna och på matsalen, för att se hur mina informanter rör sig i rummet. Jag upptäckte då
en segregation mellan IVIK- elever och svenskfödda elever för att IVIK- ungdomarna åt
tillsammans och de svenska för sig, alltså de känner inte till varandra alls. På rasterna satt
invandrarungdomarna ensamma och de pratade och skojade med varandra medan de
svenskfödda ungdomarna gick förbi dem och det känns som IVIK- eleverna inte tillhör
samma skola.
En forskare kan sammanställa olika synvinklar genom att göra en översikt för att kunna bygga
upp sin tolkning. Man kan säga att forskaren som deltar i fältet kan få hjälp att uppfatta saker
och ting i verkligheten. ”Den praktiskt arbetande forskaren kan kombinera olika ansatser,
vilket möjliggör triangulering som innebär att ansatserna kontrollerar varandra, men det får
även som en följd att forskaren bygger upp en tolkningshorisont. Med andra ord är
forskarens erfarenheter i fältet en integrerad del av den kunskap som forskaren använder för
att kunna tolka vad som sker i fälte”. (jfr Harper 2005, i Aspers, 2007, s. 106)
5.7 Forskarens roll i relation till fältet
En forskare som befinner sig på fältet måste vara säker på om att forskningen kan accepteras
där eftersom man kommer att jobba med människor. Att göra ett avtal med organisation eller
arbetsplats är nödvändigt för en forskare för att röra sig fritt på platsen. Det spelar ingen roll
om forskaren är synlig eller osynlig, det gäller att forskaren kan studera grupper exempelvis
organisationer. En forskare kan fatta sitt eget beslut om hon skall stanna kvar i fältet eller inte.
Problemet som kan dyka upp är att en forskare känner visa hinder i fältet, vilket gör det svårt
att inträda där. En forskare måste planera innan hon deltar i fältet. Vilket innebär att en
forskare måste veta hur han eller hon kommer att redovisa sitt material och kommer att
behandla anonymiteten hos deltagande personer. (ibid. s. 62)
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6. Resultat
Jag intervjuade sex elever från Sannarpsgymnasiet som går på IVIK- programmet som står för
”individuellt program” samt ”IK” introduktionskurs för invandrare. Jag intervjuade dessutom
två svenskfödda ungdomar från samma skola, för att komplettera bilden av utanförskap i
gemenskap.
6.1 Informant 1
Informant 1 är en tjej som kommer från Irak och går på sista året på IVIK-programmet. Hon
är ungefär18 år.
Hon anser att det är jättesvårt i skolan att anpassa sig till situationen. Hon säger att alla i
klassen känner det samma. Det värsta året var det första när hon började i skolan. Hon säger
att hon var ensam och hon ville inte prata med någon trots att de var invandrarungdomar.
Sedan blev det bättre för henne när hon började på andra året på IVIK-programmet.
Anledningen var att hon började använda svenska språket och hon säger att jag bor här i
Sverige så man måste kunna språket. Det känns ännu bättre för henne på tredje året då hon är
färdig med svenska språket. Vidare säger hon att det är klart att man inte blir samma som en
svensk invånare men hon försöker att använda språket genom att skapa kontakt med
svenskungdomar i skolan. Hon säger ”Jag ville försöka att skapa en social relation när jag
lär svenska språket, men jag kommer inte att bli samma som svenskfödd ungdom”.
Hon säger att det är jättesvårt att skapa en social relation med de svenskfödda ungdomarna här
i skolan. Hon säger att hon känner sig som en främling, alltså hon tillhör inte det samhället
hon bor i. Hon fortsätter att säga att lärarna är snälla och främjar henne att göra kontakter med
svenskfödda ungdomar. Lärarna har ordnat praktikkurs för henne tillsammans med de
svenskfödda ungdomarna i skolan men hon misslyckades att knyta kontakt för att hon märker
att de svenskfödda ungdomarna inte vill ha relationer med invandrarungdomarna. Hon säger
att inom praktiktiden pratade vi tillsammans och hon kände sig lycklig men så fort
praktikkursen tog slut känner de svenskfödda ungdomarna inte igen invandrarungdomarna.
Hon tycker att det är konstigt.
Hon känner sig bekväm när hon umgås med sina klasskamrater och hon känner sig hemma
med dem. Hon säger att de svenskfödda ungdomarna är borta från henne, dvs. att svenskfödda
ungdomar inte tycker om henne. Medan hon pratar om sin kultur blir hon jätteglad, och hon
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säger att hon känner välbefinnande bland alla invandrarungdomarna i skolan och utanför
skolan. Vidare säger hon att i början kunde inte hon tänka sig att skolan skulle vara bra och
fortsätta sin studie men hon tänker kämpa och plugga för att kunna prata med andra
svenskfödda ungdomar.
Hon ser på sin kultur som en rikedom med saker och ting som man inte kan glömma och
fortsätter att säga att kulturen föddes hon med och växte upp i den. Hon säger att det är svårt
att blir av med kulturen där hon och familjen hör dit, hon anser att svenskfödda ungdomar är
individualistiska människor som i sin tur tycker att invandrarungdomarna är främlingar. Hon
tycker att svenskkultur är att man blir lugnare samt att passa tider, och hon säger att man lär
sig att inte lägga sig i. I svenskkultur tvingar inte någon annan att göra något anser hon.
Däremot ser hon på svenskkultur att det finns mycket frihet hos svenskfödda ungdomar vilket
hon tycker att det är hemsk att anpassa sig på samma frihet som de svenskfödda ungdomarna.
Hon betonar att svenskfödda ungdomar har frihet på allt, såsom att tjejer och killar gör samma
saker, alltså de får göra vad de vill, vilket hon inte får i sin kultur. Vidare säger hon att hon
växte upp i en kultur där föräldrarna är på gång hela tiden genom att flickan inte har den
möjligheten som killar får göra i hennes kultur. Flickan måste följa vissa regler såsom att inte
gå ut med någon främling, att begränsa kontakter med folk osv. Hon säger att folk är mer
sociala med varandra i hennes kultur. Hon säger att kulturen kan hon inte ändra på, samtidigt
är det svårt att hamna i en annan kultur där hon ingenting förstår. Däremot märker hon att
hennes kultur där familjen är väldigt nära varandra är mottsats till svensk kultur där familjen
är borta från varandra.
Hon trivs med sin kultur trots att hon gillar att välja själv vad hon vill och inte vill, men hon
säger att hon försöker att ta en del av svenskkultur att lära sig att anpassa sig till tider och bli
en lugn människa. Hon tycker att en kvinna måste gå ut och jobba såsom att utbilda sig. Där
hon tycker att det är bra med svensk kultur. Enligt informanten ”Jag tror att det är jättebra
om en kvinna kan befria sig från några saker och ting genom att en kvinna har möjlighet att
utveckla sig vidare i livet”.
I hennes bostadsområde bor olika etnicitetsgrupper och hon tycker att det är kul för att man
lär känna andras kultur. Hon ser hur folk firar sina traditionella högtider. Hon känner att
skolan i hemlandet är bättre än den närvarande skolan för att i skolan i hemlandet känner alla
varandra och har roligt hela tiden, men på Sannarpsgymnasiet känner hon sig ensam och hon
är ledsen hela tiden för att hon inte kan skapa en relation med svenskfödda ungdomar
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fortsätter hon att säga att svenskfödda ungdomar sätter gränsen mellan dem och
invandrarungdomarna i skolan. Hon vill använda svenska språket men hon pratar hela tiden
på sitt språk för att de flesta invandrarungdomarna går i samma klass, så hon är tvungen att
prata sitt språk. Hon hävdar att det är svårt att utveckla sig och hon tycker att det är fel att
prata sitt språk hela tiden både i skolan och hemma. Hon säger att alla invandrarungdomarna
som hon känner är snälla och de har samma problem som hon att de känner sig ensamma och
har svårt att få kontakt med svenskfödda ungdomar i skolan. Hon fortsätter att säga att om hon
har svenskfödd ungdom i klassen så är det svårt att skapa kontakt medan det är lätt att skapa
en relation med andra invandrarungdomar även om de inte pratar hennes språk.
På fritiden går hon med invandrartjejer för att köpa kläder eller hälsa på varandra på samma
område, och hon hjälper mamman hemma. Hon sitter framför datorer ofta hemma. Hon
försöker att göra något som är roligt.
Hennes föräldrar har svårt med svenska språket och hon försöker att göra hemläxor själv eller
med hjälp av sin lärare i skolan. Hon säger att mamman är hemmafru och pappan är
högutbildad i hemlandet. Hon säger att föräldrarna främjar henne att studera vidare för att
kunna stå på egna ben i det nya landet.

6.2 Informant 2
Informant 2 är en tjej som kommer från Irak. Hon går på IVIK- programmet på andra året.
Hon är ungefär 18 år gammal.
Informanten anser att det är svårt i skolan där hon inte kan prata med någon svenskfödd
ungdom och hon säger att hon ibland inte känner sig som i en skola. Hon umgås med
invandrarungdomarna som går med henne i samma klass för att invandrarungdomarna har
samma problem att det inte finns någon kontakt med svenskfödda ungdomar . Vidare säger
hon att när klasskompisarna är frånvarande blir hon ensam i skolan. Hon säger att det känns
bekvämt när hon kan utrycka sig på svenska i skolan, däremot är det jättejobbigt när hon inte
pratar med svenskfödda ungdomar.
Kulturen har stor betydelse för henne och hon säger att jag föds i kultur där föräldrarna och
släkterna tillhör samma kultur. Hon säger att folk har ett samband med varandra samt en stark
social relation som hon inte ser i svenskkultur. Det är svårt att hoppa över gränsen, dvs. hon
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begränsar sig inom kulturens regler. Svensk kultur har mer frihet och hon tycker att det finns
stor skillnad jämfört med hennes kultur. Hon anser att det är svårt att kunna förstå svenskarna
varför de gör si eller så. Svenskarna har helt andra vannor, tradition, och kultur.
Först och främst, i vårt samhälle brukar vi ofta höra att man inte får skaffa sig dåliga vanor.
På det viset förstår hon att tänka efter innan hon gör saker och ting. Hon tycker om sin kultur,
för att barn från sin födelse vänjer sig att leva i kulturen. Man får inget bra liv utanför sin
kultur, anser hon. Det är inte allt som är behörigt för henne att utföra. Hon fortsätter att säga
att om hon kan nå allt hon önskar i livet, och hon kommer att njuta av livet sedan, men inom
kulturens regler. Hon hävdar att svenskfödda ungdomar redan når vad de vill göra, alltså de
har ingenting som är förbjudet, vilket hon tycker är oacceptabelt. Hon tror att livet i
hemlandet är bättre än livet i Sverige.
Naturligtvis säger hon att det finns några saker och ting som inte gäller i hennes kultur och det
finns saker och ting i svensk kultur som hon tycker är jättebra, såsom att passa tiderna,
kvinnofriheten, idé friheten.
Hon kommer till Sverige som en vuxen människa så hon anser att det är lätt för henne att
skilja mellan olika saker och ting. Mamman påminner henne och hennes syster om, att de
lever i ett främlingsland och de kommer att se konstiga saker och ting vilket innebär att de
måste vara försiktiga. Hon anser att Mellanöstern har ett annat sätt att betrakta saker och ting
genom att folk bevarar ett traditionellt sätt att leva. Informanten vill ta en del av svenskkultur
genom att respektera andra, komma i tid, har frihet, demokrati. Samtidigt vill hon behålla sin
kultur vid sidan om, alltså hon vill ta goda saker och ting från västsamhället. På det viset
bildar hon sin egen kultur. Hon säger ”Min kultur är mitt sätt att leva än jag befinner mig
men det kan vara att jag lär mig nya bra saker och ting från annan kultur”.
I hennes bostadsområde bor folk från olika etnicitetsbakgrunder, såsom albaner, araber,
svenskar, turkar. Hon anser att det är spännande att lära känna andras kultur och traditioner.
Hon märker att svenskarna inte pratar med sina grannar, jämfört med hemlandet där grannar
pratar med varandra och har gemensamma relationer. Hon ser att det är jättesvårt att kontakta
svenskfödda ungdomar, för att hon känner att de inte vill prata med henne. Vidare säger hon
att hon inte vågar hälsa på dem. Hon säger att på lektionerna i skolan brukar lärarna förklara
för henne hur svensk kultur ser ut och vad den innebär. Lärarna tycker att det är bra om hon
kan lite om samhället för att hon bor i det.
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Hon betonar att det är jättesvårt att skapa en social relation med svenskfödda ungdomar. Hon
lägger märke till att svenskar inte har bra kontakt med varandra. Hon säger att hon försökte att
skapa kontakter med svenskfödda ungdomar antigen på rasterna eller på aktiviteter som de
gjorde tillsammans i skolan, men hon misslyckades och hon säger att svenskfödda
ungdomarna glömmer fort att vi hade tillsammans gjort något i skolan. Hon säger att språket
är jätteviktigt. Däremot ser hon att utan kontakt med svenskar så kommer hon inte att utveckla
sitt svenska språk. Det är jättesvårt att umgås med svenskfödda ungdomar.
Hon tror att det kommer att bli svårt för henne på gymnasiet för att hon känner inga
svenskfödda ungdomar, eller har hon gjort försöket innan så det är tveksam för henne om hon
får svenskkompisar.
Hon anser att det finns ett problem hos invandrarungdomar bland svenskfödda ungdomar,
alltså invandrarungdomar har det inte bra för att de helt enkelt är invandrare.
Hon anser att svenskfödda ungdomar kan vara som en bekant men de kommer inte att bli en
god vän och hennes nära och kära. Hon har en klar uppfattning om vad vänskap betyder,
vidare säger hon att det inte går att jämföra vänskap här i Sverige med hur hon hade det i
hemlandet med sina gamla kompisar som hon aldrig kommer att glömma. Hon säger att alla
invandrarungdomar umgås med varandra här i skolan. Hon säger att svenskungdomar så fort
de ser svart hår backar från invandrare.
På fritiden hjälper hennes mamma med hemsysslor och hon sitter framför dator. Hon tycker
inte om att hälsa på kompisar för att hon inte brukar göra det i hemlandet. Hon träffar sina
invandrarkompisar i skolan bara. Hon säger att jag trivs med min klass för att vi alla samma
alltså invandrare.
Hon pratar arabiska hela tiden trots att hon tycker det är helt fel att göra det, alltså att hon inte
använder svensk språket i skolan. Hon tycker att det blir lättare sedan när hon kan utrycka sig
bättre på svenska. Hon tror att om hon behärskar språket på ett rätt sätt kommer hon att riva
muren mellan henne och svenskfödda ungdomar. Hemläxor brukar hon göra i skolan med
hjälp av sin lärare.
Hennes föräldrar främjar henne att utbilda sig vidare och föräldrarna är högutbildade alltså,
mamman är mattelärare och pappan är biologilärare. Vidare säger hon att mamma önskar åka
tillbaka till hemlandet för att hon inte jobbar med sitt yrke här i Sverige, men pappan är mer
optimistisk än mamman. Han önskar gå vidare och förverkliga sin dröm.
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6.3 Informant 3
Informant 3 är en kille från Irak, och han går på andra året på IVIK-programmet. Han är 20 år
gammal.

Informanten (kille) går på IVIK-programmet på Sannarpsskolan. Han berättar att hans
situation i skolan är jättesvår och han trivs inte i skolan. Han skolkar på de mesta lektionerna.
Anledningen är att han har svårt att utveckla sig med andra eftersom svenskfödda ungdomar
inte gillar honom för att han är invandrare. Han fortsätter att säga att han hade drömmar innan
han kom till Sverige att han önskade bli läkare, men hans drömmar ser inte ljuset på vägen
mot framtiden. Vidare säger informanten att i hans gamla skola i Irak var han mycket duktig
och han kunde konkurrera med andra kompisar när det handlar om betyget, alltså han mådde
bra i skolan i hemlandet. Idag mår han dåligt eftersom han inte har den möjlighet som han
hade innan i hemlandet.

Han känner sig tryggare här än i Irak, på grund av kriget där. Vidare säger han att demokrati
och frihet finns också i hans land men han har anledning att komma till Sverige. Han är släkt
med Saddam Hussain och familjen är tvungen att flytta till ett tryggt land. Informanten trivs
inte på Sannarpsskolan för att alla lektionerna är bara på svenska och han anser att det är
tråkigt, han säger också att invandrarungdomar som kommer från samma land inte tycker om
honom för att informanten är släkt med Saddam Hussain och en grupp av Irakungdomarna
hatar Saddam. På grund av det känner informanten sig deprimerad i skolan, för att alla går i
samma klass. Detta får informanten att hata skolan, Informanten säger att hans föräldrar inte
heller mår bra här i Sverige eftersom de är högutbildade från Irak, men i Sverige de gör
ingenting och de har svårt med språket. Informanten önskar gå på IB-program för att han har
möjlighet att skapa en relation med andra samt att fortsätta sina studier, men han går på
engelskalektioner på IVIK- programmet för att komma in IB-program som står för
International Baccalaureat nästa år. Han ser mycket positivt på att flytta till ett annat program.
Kulturen är mycket viktig, tycker informanten. Han säger att den gamla generationen är
värdefull. Hans farfar och morfar växte upp och levde i kulturen så det är svårt att bli av med
den. Informanten anser att kulturen hänvisar till rätta saker och ting såsom att kunna ha bra
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idéer och tankar. Vår gamla generation kunde lösa sina problem på ett kulturellt sätt, säger
informanten.

Informanten tycker att den svenska kulturen har mycket frihet när det gäller pojkar och tjejer,
han hävdar att svensktjejer får umgås med killar och ingen som säger något emot den relation,
och informanten tycker att det är svårt att känna så öppet, alltså det måste finnas en gräns för
de relationerna mellan killar och tjejer. Han försökte att skapa en relation med en svensktjej
men det tog slut och han säger att det är det första steget att kontakta någon svensk.
Informanten anser att svenskfödda ungdomar har dåligt bild av honom och det är speciellt för
att han kommer från Mellanöstern. Han tycker att det är bra att leva i hemlandet. Det finns
många regler som han tycker är fel i svensksamhället. Vidare säger informanten att han undrar
hela tiden varför svenskfödda ungdomar inte gillar invandrareungdomar, och han känner att
svenskarna hatar invandrare och det är speciellt araberna. Svenskarna skämtar om invandrare
och han säger att svenskfödda ungdomar tycker att invandrarungdomar är okunniga, såsom att
invandrarungdomar inte klär sig fint osv. Han säger att hans gamla svensklärare märkte att
han hade på sig jeans och hon frågade informanten klär du dig i jeans i Irak? Han kände sig
förnedrad och han förklarade för läraren att invandrare är människor och de klär sig i fina och
dyra kläder.
Kulturen där han växte upp är mer respekterande. Alla folk känner och hjälper varandra. Han
säger att i kulturen där har man också frihet hos akademiker eller idétänkare som förmedlar
sanningen till samhället även om de får kritik från politikerna i landet. Men respekten och den
fria pennan finns i samhället. Kvinnor utbildar sig och hon kan resa någonstans i världen och
jobba osv. Västerlänningar tycker annorlunda om vår kultur, säger informanten. Vidare säger
han att kulturen går genom vår religion och profeten Mohameds sunna och han är stolt över
att han är muslim. Han säger att han trivs mest i sin kultur för att han hittar sig själv och
känner sig mest bekväm. Informanten säger att i västkulturen finns några saker som man kan
acceptera såsom att respektera tider och att individer respekterar varandra. Vidare säger han
att västkulturen gör ingen skillnad mellan etnicitet/religion, att alla människor är lika värda.
Det är naturligtvis så att han vill ha med sig sin kultur, även om han lär nya saker och ting
från en annan kultur. Informanten försöker att plocka fram några saker och ting från
svenskkultur, såsom att respektera tider och respektera andra människor oavsett bakgrund, att
inte skilja mellan människor, att alla lika är värda och att svenskkultur respekterar mänskliga
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rättigheter. Informanten tycker att hans kultur är värdefull och unik och han vill bevara den
och på det viset bilda sin egen kultur. Informanten bor i området där det finns olika
etnicitetsgrupper samt det finns olika kulturer där informanten tycker att det är intressant att
se hur individen betraktar sig vid traditionella och kulturella högtider. Informanten märkte att
hans svenska granne har ett eget sätt att leva vilket är annorlunda mot informantens sätt att
leva, till exempel att gå på en promenad med hunden varje dag på morgonen eller läsa en
tidning innan han går till jobbet eller skolan osv. Han känner att svenskarna lever på ett
individuellt sätt vilket gör det svårt för honom att skapa kontakter med dem. Informanten
känner sig deprimerad eftersom han har förväntat sig att när han kommer till Sverige direkt
kommer han att gå med svenskfödda ungdomar i samma klass och skapa en relation med dem.
Men allt detta sker inte på grund av att han träffat på svårigheten med att få relationer med
svenskfödda ungdomar. ”Jag tänkte att de inte kommer att träffa mig svårighet när jag kom
till Sverige för att jag kommer att vara i vanlig svenskklass”.
Informanten känner att han blir mogen att kunna lösa sina problem själv eftersom han gick
genom svåra banor för att nå andras uppmärksamhet. Informanten försöker att stå på egna ben
för att gå vidare med sina studier. Hans föräldrar är högutbildade och de främjar honom att
koncentrera sig på svenska språket för att få möjlighet till sociala relationer samt att fortsätta
sig med sin studie. Informanten anser att det svenska samhället är svårt att integrera för att
svenskarna själv inte tycker om invandrare men om han försöker att lära sig svenska för att
underlätta för integration i samhället.
På fritiden spelar han spel och han ägnar mycket tid åt datorer. Han går till stan och till
gymmet med andra invandrarungdomar. Han säger att det är tråkigt med rutiner. Han trivs
med invandrarungdomar för att han tycker att de har gemensamma känslor när det gäller
segregation och utanförskap.
Till sist önskar informanten att han lyckas skapa sociala relationer med andra svenskfödda
ungdomar.
6.4 Informant 4
Informant 4 är en tjej som kommer från Kina och hon är 19 år gammal. Tjejen går på sista
året på IVIK-programmet på Sannarpsgymnasiet.
Hon börjar säga att Sverige inte är hennes land, för hon känner att hon inte tillhör svenska
folket. Svenskarna har fördomar emot invandrare. Hon säger att hon blir ledsen och irriterad
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när hon går förbi svenskfödda ungdomar och de börjar kalla henne för kinesisk tjej osv. Hon
bor i ett gemensamt hem i Sverige med släktingar som hon säger att hon inte trivs med.
Hennes släkt är inte längre kineser för att de har bott i Sverige länge och hon har svårt att
kommunicera med dem också. Hon känner sig inte riktigt hemma.
Vidare säger hon att hon inte tycker om svenskfödda ungdomar för att de inte gillar henne.
Hon säger att hennes kompisar som bor i USA och Kanada har det jättetrevligt där de bor och
de känner sig verkligen hemma. Folk i USA är annorlunda än svenska folket, alltså i USA
tycker folk om invandrare, säger informanten. Hon anser att det är svårt att bjuda svenskfödda
ungdomar för att de tycker att hon är galen eller något liknande. Hon känner sig i mitten av
vägen genom att hon längtar tillbaka till Kina där har hon kompisarna, och i Sverige vill hon
förbättra sin livssituation. Hon tror att i Kina vet släktingar och vänner att hon bor i Sverige
och hon kommer att vara en fantastisk tjej, medan när hon var i hemlandet var hon en vanlig
tjej som alla andra kinesiska tjejer. När hon kom till Sverige blev hennes liv upp och ner,
såsom att hon måste cykla till skolan. Hon undrar hela tiden varför hon kom till Sverige.
Däremot anser hon att Sverige är hennes framtid. Trots alla svårigheter hon träffar kommer
hon att fortsätta vidare.
Kulturen är viktig för informanten. Hon säger att kulturen är hennes sätt att bete sig inför
andra människor. Hon blir arg när någon invandrare som är född i Sverige säger att han/hon
glömmer sin kultur för att hon bor här i Sverige. Vidare säger hon att det är hemskt att höra
det, och hon hatar kineser som glömmer sin kultur. Hon tror inte att svenskar har en kultur,
alltså att ungdomar flyttar hemifrån när de fyller 18 år. Hon säger att hon var på en restaurang
och märkte att ett par åt middag tillsammans och de skulle betala summan, så hon la märke till
att de betalade var för sig. Hon undrar om de är gifta och mannen måste ta hand om det. Hon
säger att i Kina har familjen mer gemenskap och de tar hand om sina äldre, alltså i Kina bryr
folk sig om varandra. Vidare säger hon att det är hennes kultur, helt enkelt man måste gå
genom strukturer gemensamt. En nackdel i hennes kultur är att folk blir mer nöjda med att få
en kille än en tjej och förr i tiden dödade folk tjejer. Hon fortsätter att säga att det inte kan
vara Guds vilja. Man kan ju inte stå emot den. Hon säger ” I Kina folk uppskattar främlingar
för att kulturen lär folk att respektera andra oavsett var hon är” .
Hon anser att svensk kultur har för- och nackdelar, som exempelvis att individen kan göra allt
på egen hand, medan i hennes kultur klarar inte man något alltså individen behöver stöd från
annan i familjen. Däremot finns det en nackdel i svensk kultur genom att man inte bryr sig om
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andra även om man känner henne. Hon säger att hon gillar sin kultur för att hon växte upp i
den. Hon säger att det finns en stor skillnad mellan hennes kultur och svensk kultur och hon
betonar att hon kommer att behålla sin kultur för evigt.
Hon säger att i Kina uppskattar folk främlingar, för att kulturen lär folk att respektera andra
oavsett vem hon är. Hon tycker att i Sverige känner man sig inte välkommen till samhället.
Svenskfödda ungdomar måste acceptera henne som en människa och hennes egen kultur,
hävdar hon. Hon bor i området där det finns blandat med olika grupper från alla världens håll.
Hon tycker att det är mycket intressant för att man lär känna andras kulltur och man trivs för
att de flesta är invandrare. Hon tror inte att hon utvecklar sin förmåga i programmet hon går
på för att hon inte använder ren svenska. Hon kontaktar mest invandrare. Hon anser att hon är
en person som bryr sig om andra och hon tycker om att hjälpa andra människor om de
behöver hennes hjälp, men hon gör inte det längre. Hon säger att folk pratar bakom ryggen
och lurar varandra. Hon känner att hennes personlighet utvecklas nu, genom att tänka innan
man kommer att ställa upp för någon.

Hon har en nyckelhängare i handen medan hon pratar. Informanten anser att hon har svårt att
kontakta svenskfödda ungdomar men hon hoppas att på gymnasiet kanske situationen blir
bättre än närvarande situation så hon kan skapa en social relation med svenskfödda ungdomar.
Vidare säger hon att svenskfödda ungdomar kommer att skoja åt henne. Hon säger att svenska
språket är svårt och hon känner inte att hon kan använda språket ordentligt och det är en
anledning att hon inte vågar kontakta någon svenskfödd ungdom.
Hon gör hemläxor själv eftersom mamman är hemmafru och hon kan inte svenska språket.
Pappan bor i en annan kommun och han har inte tid att ringa till henne. Ibland behöver hon
råd, men mamma är outbildad och kan inte lösa hennes problem och pappan har inte tid för
henne. Hon säger att hon är 18 år gammal och hon kan göra allt själv nu. (ledsen) hon säger
”Min mamma kan inte svenska och jag är 18 så jag kan lösa mina problem själv”.
6.5 Informant 5
Informant 5 är en kille som kommer från Serbien. Killen är 20 år gammal och han går på sista
året på IVIK-programmet. Han heter Slobodan..(Jag fick tillåtelse att skriva hans namn)
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Slobodan är 20 år gammal. Han tänker ofta hur han känner sig gentemot lärarna och hur svårt
det är med skolan. Slobodan skolkar ofta från lektionerna eftersom han tycker att de är
tråkiga, eller med anledningen att han jobbar själv under lektionen vilket han tycker
jättejobbigt och svårt, han behöver hjälp av lärare. Vidare säger Slobodan att han känner sig
bekvämare nu i skolan än förr för att han gått tre år i rad i skolan. Slobodan har det jättesvårt
när han träffar en ny lärare och han försöker förklara något för läraren men läraren förstår inte
vad han vill säga. ”Jag känner att det är jobbigt när jag vill förklara något till en ny lärare”.
Kultur för Slobodan betyder ingenting ibland, vidare förklarar Slobodan att när han är på
dåligt humör känner han inte kulturen eller med ett annat ord tror inte på den. Ändå giller han
sin kultur för att man känner värme, när hela familjen samlas på högtider och annan tid.
Kulturen ger Slobodan värme och han mår bra för att han känner alla runt om sig och tillhör
den samma kultur. Alltså när han är på gott humör känner han en kulturupplevelse. Slobodan
säger att i hans kultur går folk varje vecka till kyrkan men här i Sverige märker han att
svenskar inte tror på kyrkobesöket, eller på Gud. Slobodan fortsätter att säga att hans kultur
lär honom att respektera andra, till exempel när han var i bussen och en gammal tant inte
hittade plats. Slobodan gav tanten sin plats. Vidare säger Slobodan att svenskarna inte gör det.
Slobodan anser att svensk kultur är ingenting eftersom han tycker att svenskarna siktar mot
framtiden. Slobodan känner att kulturen har ingen betydelse i svenskt samhälle. Svenskarna
firar jul bara för att köpa presenter och äta god mat, alltså de tänker inte på kulturen. Slobodan
anser att gamla svenskar håller sin egen kultur fortfarande och Slobodan lägger också märke
till att svenskfödda ungdomar inte har med kulturen att göra. Slobodan tycker att kulturen har
en speciell betydelse. Man måste ärva den.
Slobodan säger att i hans kultur samlas folk ofta med varandra och åker till byn där man
träffar gamla människor i familjen och firar högtider tillsammans. Vidare säger Slobodan att
”Jag tycker att det är roligt när hela familjen samlas”. Slobodan säger att vi tycker om att gå
till kyrkan, men han ser inte att svenskfödda ungdomar är intresserade av att gå till den
svenska kyrkan.
Slobodan tycker om att pendla mellan sin egen kultur och svensk kultur. Vidare säger han att i
svensk kultur lär man sig att komma i tid, att stå i kö osv. däremot visar svenskfödda
ungdomar inte respekt för andra och speciellt till deras gamla människor. Slobodan säger att
om han mår bra gillar han att hjälpa andra människor. Han fortsätter att säga att om någon
behandlar honom illa gör han det tillbaka medan i hans kultur lär man sig att inte glömma det
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onda. Samtidigt ger man det inte tillbaka. Slobodan känner att han har utvecklat sig i skolan,
men inte till det bästa. Vidare säger Slobodan att han är 20 år gammal nu och han vill fortsätta
på gymnasiet eftersom han jobbar på olika ställen och han känner att det är jobbigt på arbetet
och han får dåligt betalt.
Slobodan bor i ett mångkulturellt område och han trivs där han bor. Han gillar att umgås med
alla invandrargrannar. Han förklarar att invandrare förstår honom när han skojar med henne
eller honom, medan om han skojar med svenskfödda ungdomar kommer hon att ringa till
polisen.

Slobodan gillar att engagera sig i olika aktiviteter i skolan eftersom han kan träffa
svenskfödda ungdomar. Vidare säger han att han kan utveckla språket bättre om han umgås
med svenskfödda ungdomar. Slobodan säger att han har idrottslektion varje vecka med en
svenskfödd klass, och han försöker umgås med andra då. Slobodan anser att det ibland är
jättejobbigt att prata hela tiden på svenska.
Slobodan säger att invandrarungdomar som är födda i Sverige beter sig på samma sätt som
svenskfödda ungdomar, alltså de kan ingenting om sin kultur eller tradition. Han försökte att
hålla kontakten med en svensk tjej men relationen gick inte bra eftersom de tänker olika om
olika saker och ting, säger Slobodan .
Han säger att han gillar att umgås med sina klasskamrater eftersom han känner trygghet med
dem. Trots att de inte pratar ren svenska förstår de ändå varandra, säger Slobodan. Slobodan
säger att invandrarungdomar är öppna med varandra och det känns inte jobbigt med att prata
med dem.
Slobodan säger att han jobbar på fritiden. Han har inte tid att umgås med någon, fortsätter
han. Om han har tid umgås han med invandrarungdomar. Slobodan tycker att situationen blir
bättre när han lär sig svenska och han börjar skapa kontakt med svenskfödda ungdomar, det
känns då lättare att gå i vanlig svensk klass. Slobodan gör inte längre hemläxor eftersom han
tycker att det är svårt och jobbigt att göra det själv och ingen i familjen kan bra svenska. Och
han behöver göra något roligt eftersom han jobbar på fritiden. Föräldrarna är skilda och
pappan bor kvar i Serbien och han bor med mamman som är sömmerska. Slobodan säger att
han har ingen i familjen som kan främja honom att fortsätta vidare med sina studier, men
Slobodan har stark vilja att fortsätta.
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6.6 Informant 6
Informant 6 är en kille och han heter Ali. Ali kommer från Polen. Ali är 19 år gammal och går
på sista året på IVIK-programmet. (Jag fick tillåtelse att skriva hans namn)
Jag vill här informera om att jag fick ett godkännande från informanten att skriva hans namn.
Informant 6 (Ali chamma) är från Polen och han går på IVIK- programmet. Ali tycker om att
prata om det vardagliga livet med sina kompisar, såsom hur jag haft dagen på skolan eller vad
som kommer efter skolan. Han gillar inte att prata om skolan med sina kompisar för att han
tycker att det är tråkigt att prata om sådant. Vidare säger Ali att integrationen är bra i skolan
för att han går på vanlig gymnasieskola medan att skapa sociala relationer med svenskfödda
ungdomar är svårt och svenskfödda ungdomar är otrevliga. Ali tycker att i hemlandet finns
inte så mycket invandrare som han träffar här i Sverige vilket Ali tycker att man lär sig från
andra kulturer.
I skolan känner han sig trygg på lektionen för att han kan prata om läxor eller pratar med sina
kompisar i klassen. Han fortsätter han att säga att han pratar med sin svensklärare vilket han
anser räcker samt med andra invandrarungdomar. Han vill inte prata med svenskfödda
ungdomar, för att han tycker att det är jättejobbigt. Ali säger att om han skojar med andra
svenskfödda ungdomar som i sin tur skojar med Ali då är det inget problem men om han
pratar om någonting då börjar svenskfödda ungdomar att nedvärdera honom eller andra
invandrarungdomar vilket Ali tycker jättejobbigt. ”Jag gillar ingen som nedvärderar mig. Jag
är en människa också”. Ali säger om en svenskfödd ungdom kommer till mitt land, vad
kommer hon att göra? Vidare säger Ali att de måste känna på den situation som finns här i
Sverige.
Kulturen hos Ali betyder mycket, för att han växte upp i den. Ali säger att han aldrig kommer
bli svensk någon gång. Vidare säger Ali att kanske mina framtida barn kommer att bli
svenskar. I Polen är folk mer trevliga och roliga, alla känner varandra. Folk har gemensamma
relationer i Polen. Folk gifter sig tidigt och speciellt de som bor på landet. Folk går varje
söndag till kyrkan. Folk firar jul och folk jobbar hårt i Polen. Ali säger att när man är student
måste man jobba samtidigt för att försörja sig. I Polen är studier hårdare än i Sverige, anser
Ali.
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Ali säger att i svensk kultur går folk inte ofta till kyrkan eller folk vill inte umgås i stora gäng
utan de tycker att det räcker med ett litet gäng. Svenskarna firar julen men inte på riktigt som
man känner i Polen. Vidare säger Ali att svenskarna är individualistiska och vill inte umgås
med andra folk. I svensk kultur måste man respektera andra och tider. Ali säger att det inte
finns stor skillnad mellan svensk kultur och polsk kultur för att de är nära varandra men till
exempel i Sverige gifter folk sig sent i ålder jämfört med Polen.
Ali säger att respekten är mycket viktigt för honom och han vill behålla sin egen kultur. För
att han uppväxt med den och det är svårt att bli av med den även om han bor här i Sverige.
Ali bor i Andersberg och han säger att folk från hela världen bor i det området. Han tycker att
det är mycket trevligt för att alla som bor i Andersberg gillar varandra och man lär nya saker
och ting från dem, man lär känna deras kultur och speciellt på högtider.
Ali säger att han känner att han utvecklar sig på det tredje året mycket bättre jämfört med
förra året. Ali säger att han respekterar människor och vill acceptera andras tankesätt, även
om han har rätt i saker och ting.
Ali hävdar att han inte vill ha någon social relation med svenskfödda ungdomar. Han gillar
mest att kontakta invandrarungdomar. Ali säger att ”Jag bryr inte mig om jag har svensk
kompis eller inte” .
Ali säger att han är en social människa, alltså han gillar att prata med folk. Vidare säger Ali
att det är svårt att prata med svenskfödda ungdomar för att de inte vill känna
invandrarungdomar. Ali sysslar på fritiden med olika saker, såsom spela TV- spel eller sitter
vid datorer hemma medan ute gillar han att spela fotboll. Han betonar att det spelar ingen roll
vem han spelar med. Ali säger att han umgås med invandrarungdomar som är utanför klassen
och han umgås med klasskamrater men inte så mycket.
Ali säger att han har haft aktiviteter inom skolan men han tycker att det inte är trevligt. Han
fortsätter att säga att han gjorde det på Kattegattskolan och där var det ingen som försökte att
kontakta honom. Ali säger att det är bra om det finns aktiviteter som alla har gemensamt
intresse och helst utanför skolmiljön. Ali säger svenskfödda ungdomar han träffade under
praktiktiden var konstiga. Han försökte att prata med dem men dem verkade vilja inte prata
med honom, säger Ali.
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Ali pratar hemspråket hemma (Polska) medan utanför hemmet använder han svenskan när han
träffar andra invandrarungdomar. Ali säger att det är lättare att umgås med
invandrarungdomar. Ali gör sina hemläxor själv men om han tycker att det är svårt får han
hjälp av sin lärare.
Mamman och pappan är utbildade men i Sverige läser de SFI. Ali säger att trots att han är 19
år gammal och han kan bestämma vad han vill göra sedan främjar hans föräldrar honom att
fortsätta vidare med sina studier.
6.7 Informant 7
Informant 7 är en tjej som går på Sannarpsgymnasiet. Samhälle i Europaprogrammet. Hon är
en svenskfödd ungdom. Rebecca är 18 år gammal. (jag fick ett tillstånd att skriva hennes
namn)

Rebecca säger att hon umgås med invandrarungdomar och hon ser på dem som hon ser på
svenskungdomar. Vidare säger Rebecca att hon gillar andras kultur. Rebecca tycker inte att
det är svårt att skapa en social relation med invandrarungdomar. Hon umgås med både
invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar i stora gäng. Rebecca känner en tjej som har
bott här i Sverige länge och tjejen kom från Albanien. Rebecca har träffat väninnans släkt på
en fest. Rebecca tycker att det var intressant att se hur den familjen har gemenskap, och
familjen uppskattar Rebecca. Vidare säger Rebecca att hon kände sig hemma med den
familjen. Hon märkte hur den familjen var öppen och trevlig. Rebecca betonar att hon tycker
om att umgås med invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar om hon trivs med dem.
Rebecca säger att hon inte känner alla elever som går på IVIK- programmet, men hon känner
Mohamed för att han går i hennes engelska lektion. Hon säger ”Eftersom Mohamed går med
mig i samma klass så vi kontaktar varandra ofta och speciellt när vi har idrottslektionen”.
Hon har inte försökt att umgås med IVIK- eleverna för att hon tycker att Sannarpskolan är
stor och det är svårt att direkt få kontakt med de eleverna. Men om någon kommer förbi henne
och är trevlig och hälsar på henne så ger hon det tillbaka. Hon har ingenting emot eleverna på
IVIK-programmet men hon tror att det inte är lätt att komma direkt till dem för att skapa
kontakt med dem. Hon försöker att förstå Mohamed på engelskan. Hon var med honom på
idrottslektionen också. Rebecca säger att hon hälsar på eleverna på IVIK-programmet om
eleverna hälsar på henne.
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Hon fortsätter att säga att i skolan finns många elever som hon inte känner även om de är
svenskfödda ungdomar för att skolan är stor. Rebecca säger att hennes åsikt om
invandrarungdomar är positiv och hon har inga fördomar mot dem. Vidare säger Rebecca att
det finns svenskfödda ungdomar som har fördomar mot invandrarungdomar på grund av att
deras familj har den uppfattningen emot invandrare, deras hemmiljö gör alltså att vissa
svenskfödda ungdomar hatar invandrarungdomar. Hon säger att alla har olika personligheter.
Rebecca anser att vi har mångkulturell miljö i Sverige, att svenskfödda ungdomar kommer
lösa koden om invandrarungdomar genom att skapa kontakt med dem. Hon har en svenskfödd
kille i sin klass som inte gillar invandrarungdomar för att killen är uppväxte med fördomar,
dvs. att killen säger något dumt om invandrarungdomar. Vidare säger Rebecca att idag finns
det lite av varje, alltså svenskfödda ungdomar har sin åsikt som gillar eller hatar
invandrarungdomar. Rebecca säger att det inte finns invandrarungdomar i hennes klass, och
umgås hon med dem som finns i hennes klass. I somras umgicks hon med invandrarungdomar
i Vallås och hon tycker att hon hade jättetrevliga stunder med dem. Generellt har hon ett
blandat gäng, alltså invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar, som hon trivs att umgås
med men utanför skolmiljön.

6.9 Informant 8
Informant 8 är en tjej som heter Caroline. Hon är en svenskfödd ungdom som går på
Sannarpsgymnasiet och hon läser samhälle i Europaprogrammet. Caroline är 18 år gammal.
(jag fick tillåtelse att skriva hennes namn)

Caroline säger att hon tycker att IVIK-eleverna är väldigt sociala, öppna och trevliga. Vidare
säger Caroline att IVIK-eleverna hälsar på henne även om de inte känner varandra. Caroline
umgås med invandrarungdomar mer än svenskfödda ungdomar, för att hon är mer social och
på grund av att hon gillar invandrarungdomar och tycker om att lära känna andras kultur och
språk. Hon betonar att det är jättekul. Hon tror att det finns vissa svenskfödda ungdomar som
har med sig i bagaget att ha fördomar mot invandrarungdomar. Vidare säger Caroline att
svenskfödda ungdomar säger elaka och onda saker om invandrarungdomar. Sedan säger hon
att svenskfödda ungdomar inte känner invandrarungdomar på riktigt, Media spelar stor roll,
för att om invandrarungdomar rånar någonting, visar media direkt att de svarta gör dumma
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saker i samhället. Om en svenskfödd ungdom gör detsamma mörkar de över det fallet. På det
viset ser man hur fördomar växer i samhället mot invandrarungdomar. hon säger ”Jag skyller
på media för att de fokuserar bara på en grupp i samhället alltså invandrare men de inte
tittar på svenskfödda ungdomar vad de gör i samhället”. Caroline säger att hon umgås med
invandrarungdomar, men just med IVIK-eleverna tar hon inte första steget för att skapa en
social relation med dem. Hon skrattar medan hon säger att hon är typisk svensk.
Hon träffar Mohammed som går med henne i samma kurs. På grund av det har hon en social
relation med honom. Vidare säger hon att Mohammed är en trevlig kille. Trots att hon bor i
”det helsvenska” Tylösand säger Caroline att hon aldrig har haft fördomar mot invandrare.
Vidare säger hon att hon hade haft en killkompis som gick med henne på Hallägraskolan och
den killen var invandrare från Andersberg och han var den enda invandrare som hon har
träffat under skolgången. Medan Caroline pratar så avbryter Rebecca henne för att säga att
hon bor i ett invandrarområde. Där finns bara få svenskar och hon har inga problem med
invandrargrannar. Hon tycker att invandrare är snälla och trevliga. Vidare säger Rebecca att
när hennes familj flyttade till området hälsade invandrare på dem och skickade bakat bröd
som en hälsning.

Rebecca och Caroline säger att de har en tjejkompis som gick förra året med dem i samma
klass. och tjejen kom från IVIK- programmet men de umgicks inte med henne för att hon var
äldre än dem. Vidare säger de att åldern spelar stor roll för att de har en smak som inte andra
gillar.
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7. Analys
7.1 Språk
Språket är en grundläggande utgångspunkt för att kunna integreras i samhället. IVIKinformanterna känner det när de tänker på hur svårt det är att få kontakter med andra. De tror
att det som gäller svenskfödda ungdomar inte gäller dem, och invandrarungdomar träffar på
svårigheter både i inlärningsspråk och i att skapa en social relation med svenskfödda
ungdomar.
Enligt Ahmadi behöver individen tid för att komma in i det nya samhället genom att lära
känna andras vanor och regler, för att känna sig beredd att leva i det nya sociala rummet.
Därmed kan det bli svårt att kunna umgås med andra eller utveckla sitt kognitiva schema för
att lära sig det sociala livet. (Ahmadi, 1998, s.58)
Informant 1 och 2 är tjejer och kommer från Irak och informant 4 är en tjej som kommer från
Kina. De är mer känsliga när de berättar om identitet och språksvårigheter som är ett hinder
för integrationsprocess i skolan och samhället i helhet. Jag tror att en skillnad mellan en tjej
och en kille, som berör språket, är att tjejen kan vara en mer känslig och sentimental person,
och det beror också på från vilken kultur hon kommer från. Till exempel kommer informant
1och 2 från samma land och de tillhör samma kultur och religion, medan informant 4 är från
en annan kultur, ändå uttrycker de sig på samma sätt. Ahmadi säger att individen som behåller
sin kultur i ett nytt samhälle där kulturen styr över samhället inte kan balansera mellan två
kulturer. Detta blir ett problem hos individen som leder till depression och individen kan
minska sig självtillit. Alltså ett avstånd står mellan individer i samma samhälle där den ena
har sin egen kultur och har en helt annan uppfattning än den andra kulturens uppfattning om
samhället. Individen kan inte existera i den nya kulturen för att det är svårt för henne att
kunna komma in i den. (ibid.s.58)
7.2 Integration
När det gäller att knyta en social kontakt tycker invandrareungdomar att det är svårt, men när
de behärskar språket och därmed blir med i en vanlig svenskklass tror informanterna att det
kanske kan vara lätt att skapa den sociala relationen men nu är det omöjligt. Informanterna
försökte att skapa sociala relationer under aktivitetstider som lärarna ordnat för dem
tillsammans med svenskfödda ungdomar, men de misslyckades för att svenskfödda ungdomar
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glömmer så fort den aktiviteten tog slut. Informanterna undrade varför ett stigma uppstår
mellan dem och svenskfödda ungdomar, fastän informanterna är vänliga mot svenskfödda
ungdomar.
Informant 3 som skolkar ofta från lektionerna ger mig en uppfattning om att han känner sig
ensam, dvs. att han saknar en social relation med andra och på det viset tappar han sin
motivation att gå vidare med sin skolgång. Han hade ett mål att fortsätta sin studie men han
mår inte bra på grund av att han känner sig utanför i både i klassen och i skolan. När individen
råkar illa ut i en situation blir individens tillstånd dåligt. Därför är det viktigt för oss
människor att skapa en social relation med andra annars blir det inget levande liv.
Enligt Sernhede har invandrarungdomar en känsla att de känner av utanförskap i samhället.
Informant 3 känner sig inte välkommen till den nya omgivningen och hon känner sig besviken
i den sociala rummet. (Sernhede, 2002, s.93)

7.3Kultur
Kulturen har stor betydelse hos alla informanterna. De anser att det är obehagligt att glömma
sina rötter och att bete sig på annat sätt än de i den nya omgivningen. Alla informanterna har
uppfattningen när det gäller gemenskap, ömhet och respekt att de växer upp i den kulturen
som lär dem hur man betraktar sig själv och andra människor, alltså informanterna följer sin
äldre generation. Ahmadi säger att varje individ har sin egen uppfattning om vad kulturen
betyder. Individen behåller den uppfattningen från sin barndom för att kunna överleva vidare.
Det är varierande mellan olika människor när det gäller hur individen kommer att tro på det
nya livet eller hur hon ser på saker och ting som man aldrig hört eller sett förr. Alltså många
individer uppväxer i en helt annan miljö, och har därmed olika uppfattningar kring kulturen
och det nya sociala rummet. (Ahmadi 1998, s. 32)

Informant 1 och 2 är väldigt noga när de berättar om sin kultur genom att de säger att vi inte
behöver hoppa över kulturens gräns för att kunna umgås med svenskfödda ungdomar. Med
detta ser jag hur de är fast bundna i sin kultur trots, de svårigheter de upplever i skolan. Jag
lägger märke till att trots att informant 4 är från en helt annan kultur betonar hon att kulturen
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är hennes sätt att bete sig och hon tycker synd om de kineser som har bott i Sverige länge och
glömmer sina rötter, alltså Kinas kultur. Det som utmärker mina informanter är att de kommer
från olika håll i världen och de tillhör olika religioner och kulturer, men de säger samma sak
om kulturens bundenhet. Enligt Ahmadi är kulturen det man föds med och som består av
traditioner, normer och seder. Varje samhälle har sitt eget sätt att behandla saker och ting, det
kan vara utifrån kulturen eller de normer som finns. Individer har rätt att välja vad de tycker
är rätt att behålla i det nya sociala rummet. En inlärningsintegration styr individens inre
process. Individen kan gå genom sin tradition och bemöta andra människor vilket ger
möjlighet att byta varandras traditioner eller lära sig från varandra de normer och traditioner
som individen växte upp i (ibid. s. 148)

Alla informanter som går på IVIK- programmet tycker att man kan ta några saker och ting
från svensk kultur såsom att passa tider, att våga stå på egna ben. Däremot tycker
informanterna att de inte kan tänka sig att svensk kultur är så värst öppen. En familj har inte
gemenskap med sina ungar och de har inte koll på vad deras ungdomar gör. Då tycker
informanterna att svenskfödda ungdomar inte har något bra liv jämfört med informanterna
som känner gemenskap med familjen och lyder föräldrarnas vilja, osv.

Informant 3 har jättesvårt att umgås med svenskfödda ungdomar trots att han är kille, som i en
invandrarkultur har en fördel där killar får mer frihet och respekt från sin omgivning, men min
informant väljer att vara ensam i det nya samhället. Han hatar att komma till skolan på grund
av att han känner ensamhet. Svensklektionerna handlar om svenska språket men han använder
inte språket, för att de flesta i hans klass kommer från samma land. Alltså pratar de samma
språk hela tiden och informanten tycker att det lär man inte på det viset. Han säger ”Jag
känner mig deprimerad eftersom jag har förväntat mig att när jag kommer till Sverige direkt
kommer jag att gå med svenskfödda ungdomar i samma klass och skapa en relation med dem
men detta sker inte på grund av att jag träffar på svårigheter att knyta relationer med
svenskfödda ungdomar”.
Jag ser att alla mina IVIK-informanter bor i samma invandrartäta område vilket underlättar
för dem att inte känna utanförskap. Samtidigt känner de utanförskap i skolan och
omgivningen, gentemot svenskar. Informanterna tycker att det är spännande att lära känna
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andras kultur och tradition och det märks speciellt på högtider. Tönnies menar att vi
människor har två sätt att leva. Den första gruppen möter man inom en familj såsom
släktingar, grannskap osv. dvs. traditioner och normer man lär känna gemensamt med sin
familj eller släkt. Den andra delen förstärker vårt sätt att bete oss. Alltså språket kan göra det
lätt att kommunicera med varandra, sociala livet, religionen man tillhör. Alltså Gemeinschaft
och Gesellschaft är två viktiga begrepp i vårt liv som finns i alla samhällen.(Andersen &
Kaspersen 1999 s,68)

Informanterna som går på IVIK-programmet anser att svenskfödda ungdomar hatar
invandrarungdomar. De tycker att svenskfödda ungdomar förnedrar dem (inte alla men vissa
av dem). Informanterna gör det samma gentemot svenskfödda ungdomar. Informanterna
betonar att i hemlandet respekterar de invandrare, varför tycker svenskarna inte om dem?
Informanterna känner segregation i skolmiljön. Informant 4 säger ” I Kina folk uppskattar
främlingar, för att kulturen lär folk att respektera andra oavsett var hon är. jag tycker att i
Sverige känner man inte sig välkommen, till samhället. Svenskfödda ungdomar måste
acceptera mig som en människa och min egen kultur, hävdar hon”.
Ahmadi hänvisar till att det är viktigt att individen försöker att integreras i det nya samhället
där man är tvungen att träffa nya ansikten, nya språk och nya regler. Vidare säger Ahmadi att
individen måste acceptera det nya läget genom att anstränga sig och göra sitt bästa i det nya
samhället för att klara sig i livet och fortsätta vidare. Men man måste vara medveten om det
nya landet och sin egen längtan efter sitt gamla land, dvs. individen behöver umgås med sin
familj eller andra landsmän för att utöva sin tradition. (Ahamdi,1998, s. 43)

Det som utmärker vissa informanter mer än andra är att det beror på hennes eller hans
hemmiljö. Till exempel informant 4 har svårt att kommunicera med mamman för att mamman
är hemmafru och råder inte sin dotter till det bästa, att dottern bör utbilda sig vidare. De andra
informanternas föräldrar är högutbildade, både mamman och pappan, och därför främjar de
sina ungdomar att satsa på studierna och utbilda sig vidare. Enligt informant 4 gör hon
”Hemläxor själv eftersom mamman är hemmafru och mamman kan inte svenska språket
Mamman är outbildad och mamman kan inte lösa mina problem, jag är arton år gammal och
jag försöker att lösa mina problem själv”.
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Informant 2 får uppfostran från sina föräldrar genom att höra att man måste vara försiktig när
man knyter en kontakt med någon i samhället. Denna tanke gör att informanten inte vågar ta
första steget att skapa kontakt med någon. Det blir ett hinder för informanten psykiskt och
socialt, alltså hon blir en avvikande människa i mitten av sin ungdoms. Enligt Goffman
försöker den stigmatiserade individen att vara nära andra i det sociala rummet och hon har en
vilja att lära känna andra, alltså individen vill vara en vanlig människa inför andra vanliga
människor.(Goffman, 2001 s.13)
Informant 5, Slobodan, är inte fastbunden i sin kultur men ändå känns det att han trivs bra i
sin kultur. Slobodan går efter humöret, antingen bra eller dåligt, vilket visar att han kan
pendla från en situation till en annan. Enligt Ahmadi är vår historia en del av vårt liv.
Individen är bered att socialisera sig i samhället. Där lär individen normer och värderingar
men hon kan lätt sammanfläta normer och värderingar och sin sociala rörelse för att bygga sitt
eget sätt. Individen måste utveckla sin personlighet oavsett kulturtillhörighet, genom att lära
sig interaktion med andra såsom tänkesättet och normer. Individen kan lätt skapa en social
relation när hon förstår andra i omgivningen. (Ahmadi, 1998 s. 86)
Det märks att Slobodan känner utanförskap i skolan och omgivningen, eftersom han ser
jätteblyg och ledsen ut ibland när han försöker att prata med mig om det sociala gänget. Det
syns tydligt att språket hos Slobodan som hos alla andra invandrarungdomar är hinder för att
skapa en social relation. Ahmadi säger att i ett individualistiskt samhälle kan individen stå på
egna ben och känna sig mer självständig. Därför är det svårt för en individ som kommer från
ett kollektiv samhälle att lyckas med att skapa en social relation med andra i ett
individualistiskt samhälle. (ibid. s. 82)
Informant 6 Ali har samma uppfattningar när det gäller att skapa en social relation med
svenskfödda ungdomar, alltså Ali tycker att det är svårt att skapa kontakter med svenskfödda
ungdomar av olika anledningar, såsom att svenskfödda ungdomar gillar inte
invandrarungdomar, att invandrarungdomar pratar dålig svenska osv. Goffman säger att
individen som har ett implicit stigma har möjlighet att gömma det explicita stigmat. Individen
som vill dölja sitt stigma kan skapa ett problem vid olika tillfällen genom att hon inte känner
till vänskapskretsen vilket innebär att yttre fördomar skapas mot den gruppen som individen
tillhör.(Goffman, 2001 s. 82)
Ali ser på svensk kultur nästan som polsk kultur, att folk i båda kulturer firar samma högtider
men skillnaden att folk har gemensamma relationer, alltså att hela familjen och släkten samlas
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i sin födelseort för att fira högtider tillsammans i Polen. Folk i Polen gifter sig tidigt jämfört
med Sverige, och en student behöver jobba för att kunna försörja sig och fortsätta sina studier.
Ali gjorde denna skillnad utifrån sin upplevelse av båda samhällena det ena som Ali uppväxte
i och den andra som Ali lever i. Individen bygger sin egen identitet med hjälp av olika
faktorer som kan leda till starkt självförtroende, alltså individens historia och det nya
samhällets strukturer som kan vara ett bra steg för individen att fläta samman sin identitet med
det nya samhälles stuktur för att kunna integreras sig i sin omvärld. säger Ahmadi. (Ahmadi
1998, s. 27)
Trots att Ali som alla andra informanter är en social människa misslyckas han att skapa en
relation till svenskfödda ungdomar. Och alla informanterna är fastbundna i sina kulturer trots
att de är ungdomar och de kommer från olika kulturer. Man ser tydligt hur de betonar ordet
kultur när de pratar, detta innebär att deras identitet är sammankopplad med deras kultur.
Informanterna blir mer mogna på tredje året på IVIK-programmet och deras identitet
utvecklas till det bästa, som Ali säger: ”Jag känner på min identitet alltså mitt jag och jag blir
mer respekterad hos andra folk även om jag har rätt på saker och ting jag lyssnar på andras
åsikter”.
Rebecca och Caroline som är utpräglade svensktjejer ser på invandrarungdomar som bra och
vänliga människor, och de gillar att umgås med invandrarungdomar. Båda tjejerna tycker att
det är jättekul att lära känna andras kultur. Tjejerna ser på invandrarungdomar på samma sätt
som de ser på svenskfödda ungdomar och de har inte svårt att skapa sociala relationer med
invandrarungdomar. Enligt Ahmadi måste alla respektera varandras kultur så att individen
inte orsakar problem för sig själv, eller utsättes för fara genom att hon inte bryr sig om andras
kultur, dvs. individen måste behandla andra med respekt även om hon inte känner till andras
kultur. Alla kulturer är rätt nära varandra när det gäller styrkan i normer och värderingar.
(Ahmadi, 1998 s. 66)
Situationen för informant 1 och 2: Föräldrarna iakttar deras rörelse i rummet, alltså många
saker och ting som en vanlig tonåring kan göra får tjejerna inte göra, medan föräldrarna
tillåter killar att göra si och så. Det gör att tjejernas frihet begränsas och det är orättvist, för de
måste leva ett normalt liv, samma som andra i deras ålder. Enligt Ahmadi har barn till
invandrare obehagliga känslor när de känner sig utanför i det samhället som de är vana vid att
gå till skolan i. Å andra sidan tillhör de ett annat samhälle där de har sina ursprungliga rötter,
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dvs. dessa ungdomar behöver känna sig bekväma i det nya samhället och samtidigt behålla
sina rötter. Detta förstärker hennes jag.(ibid. s. 43)
Alla informanterna tycker att deras liv i hemlandet är mycket mer kreativa och mer spännande
än livet i Sverige genom att invandrarungdomar har sina kompisar som tillhör samma kultur
där. Där känner de riktig gemenskap både i skolan och utanför skolan, medan i Sverige saknar
de gemenskap. Man märker hos invandrarinformanterna att de känner bitterhet när det gäller
segregation/utanförskap i skolan och i samhället. Detta gäller alla invandrarungdomar oavsett
vilket land de kommer från, dvs. att de har samma smärta och lidandekänslor. Ahmadi säger
att det finns en tävling mellan individer som leder till att individen utvidgar sin gräns för att
först och främst lyckas med att bli nära andra människor och har en stark känsla inom sig
själv. Utveckling är alltså viktigt hos individer för att uppnå mål. (ibid. s. 28)
Informant 2 vill inte hitta vänner bland svenskfödda ungdomar. Detta innebär att hon inte är
benägen att skaffa nya vänner i det nya samhället vilket blir ett hinder för hennes framtida
sociala liv i det nya samhället. Hon säger ”Jag vet vad vänskapen betyder vilket är svårt att
hitta här i samhället”.
Det är typiskt hos informant 8 Caroline att hon lyfter fram media och hur media visar svarta i
samhället genom en dålig bild medan svenskfödda ungdomar har rätt att göra vad de vill i
samhället. Trots att Caroline är svenskfödd har hon en tydlig uppfattning om vad händer
invandrare i samhället. Det finns alltså många individer som inte gillar orättvisor som finns,
vilket är ett stort steg mot ett rättvist samhälle. Det visar att Caroline antagligen är en mogen
individ och benägen att ta det första steget mot ett rättvist samhälle, med bland annat
demokrati, och likabehandling osv.
Informant 7 Rebecca belyser en kärna som är grunden till problematiken som finns hos både
invandrarungdomar och svenskfödda ungdomar i samhället, att fördomar som skapas inom
individer beror på deras hemmiljö - det är sant. Om var och en av oss kommer att uppfostra
våra barn till att inte skapa kontakter med andra, då kommer inte samhället att utvecklas och
istället kommer fördomar förstoras mellan de två grupperna, vilket leder till problem i
samhället som det är svårt att lösa.
IVIK-eleverna har alla samma uppfattning när det gäller ett individualistiskt samhälle. Till
exempel informant 6 Ali och informant 5 Slobodan, som betonar att det svenska samhället
inte hedrar sina kyrkor. Detta ger en uppfattning om hur de ungdomarna är mer eller mindre
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fastbundna i sin kultur och religion. Enligt Ali går ”Folk i Polen /…/ varje söndag till kyrkan
men i Sverige märker jag inte att någon svenskfödd ungdom bryr sig om sin religion”.
Informant 4 är också som alla de andra invandrarinformanterna. Kulturen har en stor
betydelse för henne, hon jämför med att folk i Kina uppskattar främlingar oavsett etnicitet,
religion eller bakgrund. Vad som är viktigt för henne är att man inte känner sig hemma i
Sverige på samma sätt som främlingar gör i Kina. Hon säger ” I Kina uppskattar folk
främlingar jämfört här i Sverige där folk bryr inte sig om andra i samhället”.

7.4 Fritid
Jag märker att informanterna har begränsad fritid genom att de flesta arbetar hemma med
familjen eller sitter vid datorer, vilket innebär att de inte har någon social relation utanför
skolan. Tjejerna är för det mesta hemma och det beror på deras kultur som de växer upp i,
medan killarna för det mesta går ut med invandrareungdomar. Goffman hävdar att en
stigmatiserad individ utnyttjar sitt stigma för att hon inte vill bära ett ansvar i samhället som
alla i samhället har ett ansvar att göra. Hon lägger skulden på sitt stigma och vägrar att
kommunicera med andra i samhället. (Goffman, 2001 s. 19)
Detta blir ett tydligt tecken på hur en grupp är utanför trots att alla informanterna tillhör olika
kulturer. Men de har gemensamma känslor, alltså att de är en grupp som inte är omtyckt bland
svenskfödda ungdomar. Invandrarungdomarna är medvetna om sin kultur och de är benägna
att lära känna svensk kultur. Problemet hos många invandrarungdomar är att de inte vågar ta
det första steget till vänskap med svenskfödda ungdomar och svenskfödda ungdomar har
redan bildat sin egen skolmiljö med sina nära svenskkompisar. Detta utvecklar fördomar hos
svenskfödda ungdomar att invandrarungdomar är okunniga och att de kommer från helt annan
värld. Att känna sig ensam är jättehemskt men hur kommer man att lösa det problemet som
redan finns i skolan? Ja med hjälp av olika aktiviteter kanske krossar man den isen som finns
mellan invandrarungdomarna och svenskfödda ungdomarna
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8. Diskussion
Det är viktigt att ta hänsyn till alla aktörer i vårt samhälle. En grupp kan känna sig segregerad
på ett eller annat sätt. Den gruppen kan vara ungdomar eller äldre, och de kan vara invandrare
eller svenskar. I vårt samhälle ligger fokus mest på invandrargruppen. Mitt intresse är att lyfta
fram problemet som invandrarungdomar känner i skolan och i samhället. Invandrarungdomar
behöver medhjälpare för att vägledas till vad som är rätt och vad som är fel i samhället. För att
invandrarungdomar ska hamna på rätt spår måste de kunna lära sig språket som en nyckel till
att förstå samhällets helhet. Jag tror att det finns olika faktorer som kan förhindra
invandrarungdomar att delta i samhället, såsom att deras föräldrar kommer från en annan
kultur, från t.ex. Mellanöstern. De kan ha svårt att acceptera att deras barn försöker att
integreras i den västerländska kulturen. Invandrarungdomar pratar hela tiden sitt modersmål
som gör det ännu svårare att hantera skolgången. Invandrarungdomar får ofta uppmuntran
från sina föräldrar att man inte får festa eller besöka någon osv. Detta gör att
invandrarungdomar blir mer avvikande från ungdomsgänget i samhället. Därtill blir
invandrarungdomar rädda att närma sig svenskfödda ungdomar i samhället eller i skolan,
tycker jag.
Jag tror att invandrarföräldrar ibland inte vill att deras barn inte skall utveckla sig för att
förbättra sina kunskaper och det kan leda till att invandrarungdomen hamnar i psykiskt och
fysiskt dåligt tillstånd. Om invandrarungdomar inte mår bra kan de inte utveckla sig och lära
sig bra saker som kan leda till framgång. Därtill upplever invandrarungdomar ofta mobbning
och utsätts för våld och slagsmål i skolan eller i samhället på grund av de känner svagheter
eller brister i sitt språk ”eller i kommunikation med andra” vilket gör det svårt att försvara
sig.
Jag tror att föräldrarna spelar stor roll i sina ungdomars utveckling genom att främja dem att
gå till skolan och lära sig att försöka utveckla sig genom att skapa en social relation med
svenskfödda ungdomar. Om invandrarungdomar närmar sig svenskfödda ungdomar genom att
spela fotboll tillsammans eller att bjuda dem på en traditionell fest där svenskfödda ungdomar
lär känna andras kultur och får vänner från en annan kultur, vinner vårt samhälle på det viset.
Jag anser att skolan inte längre engagerar sig i aktiviteter bland svenskfödda ungdomar och
invandrarungdomar. Detta minskar integration i skolan och därmed utvidgas segregationen
bland båda ungdomsgängen. Jag tycker att ju mer aktiviteter som finns i skolan och som alla
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kan delta i, desto mer förbättras relationen mellan invandrarungdomar och svenskfödda
ungdomar. Aktiviteterna kan vara att laga traditionell mat, vilket ger tillfälle för ungdomar att
lära känna varandras kultur, samt att gå på skolutflykt eller att delta i idrottslektioner. Jag tror
att skolan vinner när den gör sådana aktiviteter, skolan vinner genom att skapa en social
relation mellan svenskfödda ungdomar och invandrarungdomar. Fördomar hos svenskfödda
ungdomar försvinner när de lär känna invandrarungdomars verklighet, och tvärtom.
Eftersom vårt samhälle blivit mångkulturellt bör vi använda den dynamiken som finns i vårt
samhälle för att vara mer öppna mot hela världen. Vi har sedan lätt att umgås med andra
människor som bor i andra delar av världen eller vi förstår hur de beter sig och vad de menar.
Identiteten hos invandrarungdomar förstärks när de kan umgås med svenskfödda ungdomar,
man känner sitt jag för att det är mycket viktigt hos individen att kunna förstå sig själv och
sedan blir det lätt att förstå någon annan eller sin omgivning.
Jag tycker att skolansvariga ska ändra designen på matsalen, till exempel att lägga ett stort
bord med tolv stolar istället för ett litet bord. Detta kan bli en metod att skapa sociala
relationer bland alla ungdomarna i skolansmatsal. Rasterna kan invandrargänget få på samma
tid som svenskgänget för att kunna integreras med varandra.
Jag lägger märke till att invandrarföräldrar, oavsett om de är utbildade eller inte samt oavsett
varifrån de kommer, har samma åsikter när det gäller västersamhället. Vilket innebär att de
försämrar sina ungdomars liv i samhället. Jag tycker att de också har fördomar när det gäller
det svenska samhället, med andra ord menar jag att det finns i alla samhällen både bra och
dåliga vanor, men vi kan välja det vi tycker är bra för oss.
Det är klart att det västerländska samhället är individualistiskt samhälle och det är svårt för en
individ som kommer från ett kollektivt samhälle att fatta vad som sker. Däremot är det svårt
för en västerländsk individ att lägga mycket tid genom att hälsa på någon och träffa andra
eftersom man strävar efter att försörja sig vilket gör det svårt att tänka på samma sätt som folk
från andra delar av världen tänker och tycker.
Jag vill hänvisa till att den kvalitativa metoden jag använde i min undersökning gav mig
möjligheten som intervjuare att uppleva med mina informanter deras situation i skolan. Jag
hade möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna. De var varierande och det berodde på
vad jag ville få från min informant. Mina informanter var trevliga och det kändes som om vi
har känt varandra innan. Informanterna var mycket öppna under intervjuns gång. Skolan med
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all personal, lärare och rektor förberedde för mig en bra miljö genom att boka salen, att
informera informanterna innan om min undersökning.
Jag vill säga att kulturen som vi lever med och föds med är svårt att byta, men kanske kan
man sortera bort det man inte vill ha, alltså individen väljer det som passar henne. Individen
som bor i ett annat samhälle känner skam och oro men om individen försöker att acceptera det
nya läget och välja från båda kulturerna har individen inga bekymmer att bo i ett nytt socialt
rum och ett nytt samhälle. Det är mycket intressant att studera människors sätt att bete sig i ett
socialt rum. Jag som har invandrarbakgrunden känner till hur det är svårt i början att acceptera
den nya sociala rummet. Med min benägenhet att integrera mig i ett nytt samhälle och kunna
förstå folk runt om mig, bestämde jag att lära språket och försöka skapa sociala relationer med
andra via skolan och vårt företag. På det viset förstärks mitt jag. Det blir lätt för mig att lära
positiva saker i det nya samhället samt att behålla min kultur.
För att kunna låsa upp segregationen i skolan krävs från invandrarungdomar att använda
språket så gott de kan för att utveckla sig och delta i lektionerna. Däremot måste skolan ställa
upp i alla problem som dyker upp i skolan bland alla ungdomar genom att hitta bra lösningar
problemet. Att aktivera studenterna till varierande aktiviteter är en bra idé som ett sätt för
integration att styra i rummet, tycker jag.
Invandrarungdomarna som deltog i undersökningen säger att de kan utrycka sig på svenska
men de har svårt att skapa kontakter med svenskfödda ungdomar. Det betyder att det finns
fördomar hos olika individer, vilka inte vågar ta ett steg framåt därför att deras miljö spelar
stor roll. Till exempel media är ett viktigt element i samhället som kan förbättra synen på
utsatta grupper i samhället såsom invandrare, genom att visa en riktig bra bild av den gruppen.
På det viset börjar folk i samhället ändra sina negativa uppfattningar när det gäller invandrare.
Jag vill inte säga att alla grupper har det jättebra men det finns grupper som har det mindre
bra i omgivningen också.

Även svenskfödda ungdomar känner inte alltid varandra i skolan. De som går i samma klass
eller program känner varandra men om man går i ett annat program känner man inte varandra.
Detta märkte jag tydligt när jag var på platsen. Även IVIK- lärarna fikade ensamma i lärarnas
fikarum. Jag märkte att det fanns ingen kontakt med de andra lärarna. Alltså att det finns
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gränsdragningar både mellan eleverna och lärarna. Däremot tycker jag att det måste finnas
någon slags av gemenskap.
Jag märker tydligt hur mina informanter verkar mogna och medvetna om vad sker runt om
dem. Detta är ett tecken som kommer att blir mer synligt i samhället att informanterna ska
göra sitt bästa för att förbättra sin situation i det nya sociala rummet.
Mitt förslag om att ordna kulturdag åt IVIK-eleverna tillsammans med andra elever i skolan
har förverkligats. Det har gett IVIK- eleverna stor uppmärksamhet. IVIK-eleverna fick delta
på kulturdagen vilket gav dem möjlighet att visa andra från en annan kultur sin traditionella
mat. IVIK-eleverna fick prata med andra svenskfödda ungdomar om mat och tradition. Det
kan bli en början till integration bland alla elever i skolan, om skolansvariga fortsätter att
ordna liknande aktiviteter.

Slutligen tror jag att framgången kan vara mer berikande när alla i skolan har en gemensam
utgångspunkt som kan leda till integration och alla behandlas lika.
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9. Sammanfattning

Människor beter sig olika i olika situationer, speciellt om man kommer från en helt annan
kultur. Uppsatsen handlar om invandrarungdomarna som går i tre och två år i en
förberedelseklass till gymnasiet och behöver lära känna svenskfödda ungdomar för att
utveckla språket. Invandrarungdomarna har ett bekymmer att integreras båda i samhället och i
skolan vilket gör att de känner utanförskap. En annan anledning är att de har svårt att skapa
sociala relationer med svenskfödda ungdomar i skolan. Invandrarungdomarna och de
svenskfödda ungdomarna har fördomar om varandra, vilket är en besvärlig situation.
Invandrarungdomarna giller inte att umgås med svenskfödda ungdomar för att grupperna inte
känner varandra. Segregationen är tydlig mellan de två grupperna.
Detta beror på olika faktorer. En är språket som ett hinder att kunna kommunicera med
varandra, ett annat att svenskfödda ungdomar lever i ett individualistiskt samhälle som gör att
de inte har tid att umgås med främlingar, eller med andra ord invandrare. Kulturkrocken är
också en mur som står emellan. Invandrarungdomarna tillhör olika kulturer och de är
fastbundna i sin kultur, vilket gör det svårt att skapa en social relation med andra. De hade
haft en liten period av aktiviteter i skolan som ett bra steg mot integration i skolan bland alla
eleverna, men aktiviteten har upphört och invandrarungdomarna misslyckades att skapa en
social relation med andra.
Man kan hitta olika lösningar för att invandrarungdomar ska umgås med andra i samhället.
Invandrarungdomar måste använda språket på rätt sätt. Då blir det lätt att kommunicera med
svenskfödda ungdomar. Alltså man kommer inte direkt till en ungdom och hälsar på för att
umgås, utan sociala relationer kommer vid idrottslektioner eller andra aktiviteter. Det kan
vara på en praktikplats eller under fikapaus osv. Det finns alltid ett hopp att realisera
gemenskap i samhället.

52

10. Litteratur
Ahmadi, N. (1998) Ungdom, kulturmöten, identitet Liber Stockholm
Andersen, H., Kaspersen LB (1999) Klassisk& moder samhällsteorin Lund: Studentlitteratur
Aspers, P. (2007) Att förstå och förklara samtiden Etnografiska metoder Lund:
Studentlitteratur
Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken Lund: Studentlitteratur
Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken Andra upplaga Lund: Studentlitteratur
Goffman, E. (2001) Stigma Stockholm: Studentlitteratur
Popoola, M. (1998) Det sociala spelet om Romano platso Sociologiska institutionen, Lunds
universitet
Sernhede, O. (2002) AlieNation is My Nation Stockholm: Studentlitteratur
Steinar K. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur

53

Bilaga 1

1- Beskriv din situation för mig på samma sätt när du träffar en kamrat på ett kaffe där du
berättar om hur har du nu/hur har blivit på det visset?
2- Finns det några situationer där stämmer du dig hemma/ bekväm/ väl tillmods?
3- Finns det några situationer där du känner dig svåra/där du inte trivs?
4- Kultur, vad är det för dig?
5- Hu r skulle du beskriva svensk kultur?
6- Hur skulle du beskriva kulturen i ditt hemland?
7- När du ser på dig själv/ egen situation vilken utav två kulturer känner du mest hemma?
8- Är det på det visset att du bildat ett eget ut av dem?
9- Vad har du tagit ifrån både två?
10- Är det en annan kultur som finns på ditt bostadsområde?
11- Du går på tredje året nu på vilket sätt det här programmet utvecklas din personlighet?
12- Har du försökt att umgås med svenska ungdomar?
13- Tycker du att du har lätt att göra kontakten med andra? Om ja på vilket sätt? Om nej
hur känns det?
14- Vad sysslar du med på fritiden?
15- Trivs du när du pratar med din grupp eller både och?
16- Tycker du att göra olika aktiviteter med svenska ungdomar i skolan eller utanför
skolan?
17- Vilket språk använder du mest i din vardag?
18- När du blir färdig med svensk undervisningen känns det lättare att göra sociala
relationer?
19- Får du stöd på hemläxor?
20- Vem ställer upp att hjälpa dig med den?
21- Har dina föräldrar utbildning hemifrån?
22- Främja dig dina föräldrar att utbilda dig?
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Bilaga 2

Frågor som ställt till svenskfödda ungdomar
1. Vad tycker du om invandrarungdomar?
2. Tycker du att få en kontakt med invandrarungdomar?
3. Vad har du för åsikt om invandrarungdomar?
4. Varför känner du på fördomar gentemot invandrarungdomar?
5. Försöker du att göra en social relation med invandrarungdomar?
6. Har du invandrarungdomar i ditt umgänge?
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