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Sammanfattning 
 

“Unga tjejer med invandrarbakgrund i mellanöstern och deras upplevelser i det svenska 

samhället” är en kvalitativ studie om hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på 

sig själva i det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras 

position i familjen och erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som 

”invandrartjejer”. Genom olika frågor kring: förhandlingar inom familjen, tjejernas sociala 

umgänge & kärleksrelationer, tjejernas position i det svenska samhället i förhållande till 

socialisation, självidentitet& identitetsskapandet, grupptillhörighet& etnisktillhörighet, 

etnicitet& etniskidentitet har vi ur ett sociologiskt perspektiv genomfört dessa i vår studie.  

Anledningen till att vi just valt att studera detta område är att vi anser att det kan finnas en 

annan bild av dessa tjejer med invandrarbakgrund vilket media inte belyser. Samhället ser på 

att tjejer med invandrarbakgrund är förtryckta, strängt hållna och kontrollerade, men vi vill 

påvisa att det finns en annan bild av dessa tjejer. För att komma fram till resultatet så har vi 

använt oss av en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats tematiskt strukturerade intervjuer. 

Vi valde att intervjua tio tjejer som är i åldern mellan 15-17 och har bakgrund i Mellanöstern.  

Tjejernas erfarenheter och upplevelser har helt enkelt varit centrala för vår studie.  

 

Nyckelord: Socialisation, självidentitet, identitetsskapandet, grupptillhörighet, 

etnisktillhörighet, etnicitet & etnisk identitet. 
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Förord 
 

Vi vill först och främst framföra vår varmaste tack till vår handledare Ulrika Wernesjö för ditt 

stora engagemang under hela förloppet. Vi vill även tacka alla tjejer som deltog i vår studie och 

delat med sig sina erfarenheter och upplevelser samt möjliggjort vår studie. Sist vill vi varmt 

tacka våra anhöriga för sitt stöd och för att de har stött upp för oss. Vår resa har varit spännande 

och fullt med olika händelser, det har varit stressigt, kämpigt men samtidigt roligt och 

intressant då vi kom närmare vårt mål. Vi ser fram emot att dela med oss vårt projekt. Stort tack 

till Mälardalens högskola och alla lärare som bidragit till att hjälpa oss under hela de tre åren.    
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1. Inledning & bakgrund 
 

Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle, ett samhälle som rymmer människor från alla 

världens olika hörn. Sverige som kommit att bli ett mer diversifierat land framförallt på grund 

av migrationen de senaste 50 år. Invandring och det mångkulturella samhället debatteras allt 

oftare och detta har lett till att olika bilder av invandrartjejer dyker upp. Oftast är vi bekanta 

med bilden av invandrartjejer som strängt hållna, förtryckta, bevakade och kontrollerade, och 

av den anledningen vill vi göra en undersökning kring hur tjejer med invandrarbakgrund 

upplever sitt liv i det svenska samhället.  

 

Många kanske undrar vad begreppet invandrare egentligen betyder? Vi har valt att definiera 

begreppet invandrare för att få dig som läsare att få en klarare bild kring vilka som anses vara 

invandrare och hur vi använder begreppet. Detta eftersom vår studie handlar om unga tjejer 

med invandrarbakgrund, och av den anledningen så anser vi att begreppet invandrare bör tas 

upp och då särskilt hur den definieras.  

 

Den 19 november 1998 beslutade Regeringen att inom Regeringskansliet tillsätta en 

arbetsgrupp som ska se över användningen av begreppet invandrare.  Vi har därför valt att 

skriva kort kring begreppet och hur den definieras med hjälp av Regeringskansliets 

arbetsgrupp. Arbetsgruppen hade i uppdrag att hitta en enhetlig definition som ska användas av 

myndigheter. Arbetsgruppen menar att begreppet invandrare definieras på olika sätt och skriver 

följande; 

 

Med begreppet invandrare avses ”personer som själva faktiskt har invandrat och som 

harfolkbokförts i Sverige”(Begreppet invandrare, 2000;23). 

 

Personer med utländsk bakgrund avser ”Såväl utrikes födda personer som själva invandrat som 

personer födda i Sverige med minst en utrikes född förälder”(Begreppet invandrare, 2000; 23).  

 

”Begreppet invandrare är inte entydigt utan används såväl i dagligt tal som i offentliga 

sammanhang på en mängd olika sätt. Det existerar inte heller som ett övergripande rättsligt 

begrepp. Begreppet kan i stället definieras på en mängd olika sätt. Man kan utgå 

från objektiva kriterier såsom medborgarskap, födelseland, vistelsetid i Sverige, familjebildning 

eller modersmål. Man kan också utgå från subjektiva kriterier, varvid det avgörande kan vara 

den aktuella personens utseende eller om han eller hon talar svenska med eller utan 

brytning”(Begreppet invandrare, 2000; 20-21).  

 

Till vår studie har vi valt att använda oss av att säga invandrarbakgrund för att vi anser att det 

låter mindre stötande än utländsk bakgrund. Vi tycker att ordet utländsk bakgrund låter för hårt, 

att det ger en klang av att trots att personen som kommer till Sverige bor här så tillhör de inte 

samhället, de ses som utlänning. Medan invandrarbakgrund låter som att personen invandrat till 

landet och blir därmed också en del av samhället. 

 

Vi har valt att ge exempel på hur samhället, media och myndigheter målar upp bilden av tjejer 

med invandrarbakgrund. I augusti 2013 hade polisen en informationskampanj som hade 

rubriken "Kontrollerad, övervakad, bortgift" (http://www.polisen.se/Pressrum/Brott-i-nara-

relationer/Pedagogiskt-material/Hedersbrott/Film-Kontrollerad-overvakad-bortgift/). Filmen 
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riktar sig till skolungdomar och är därför även en del av en nationell skolkampanj. I filmen får 

vi följa en ung invandrartjej som inte får gå på fest och även inte delta i skolans simlektioner. 

Tjejen behandlas ovänligt vid flera tillfällen av ett antal personer med invandrarbakgrund. I 

filmen definieras hedersvåld av olika personer så som experter inom ämnet hedersvålds men 

även polisen tar plats och talar kring området. I filmen kan vi se och förstå att hedersvåldet 

riktar sig mot tjejer med invandrarbakgrund från vissa regioner och i filmen är även en tjej med 

och berättar om sina egna erfarenheter. Sammanfattningsvis så har denna informationsfilm i 

syfte att få fler unga att våga anmäla hedersrelaterade brott. 

 

Efter denna film kan man klart se att samhället har målat upp bilden av att tjejer med 

invandrarbakgrund från vissa regioner är kontrollerade, övervakade och strängt hållna. Vi vill 

utifrån vår undersökning ge dig som läsare samt det svenska samhället en annan bild av hur 

tjejer med invandrarbakgrund lever i det svenska samhället än den bilden vi har idag. Varför vi 

som forskare till denna undersökning är just intresserade kring hur bilden av invandrartjejer 

målas upp är på grund av att vi anser att bilden av dessa tjejer baseras vanligtvis på hur 

samhället ser på dem och inte på hur de själva ser på sin situation. Vi vill att tjejerna själva ska 

få uttrycka sina uppfattningar, känslor samt tankar kring sin situation och sig själva. Vi kan kort 

sagt säga att vi är ute efter att dessa tjejer som anses vara kontrollerade, strängt hållna och 

förtryckta får själva dela med sig hur de uppfattar sig själva.  

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur invandrartjejer, med bakgrund i 

Mellanöstern, ser på sin situation i det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras 

sociala relationer, deras position i familjen och erfarenheter av hur de blir 

kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”. Vi vill med vår studie ge utrymme för tjejerna, 

som har bakgrund i Mellanöstern, att själva ska få uttrycka sina uppfattningar, känslor samt 

tankar kring sig själva. Vi vill ge tjejerna en möjlighet och utrymme för att berätta hur de 

uppfattar sig själva som unga tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern i det svenska 

samhället och vad de tycker om den föreställning som finns om dem. För att besvara vårt syfte 

har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

1. På vilka sätt kan etnicitet ha betydelse för hur tjejernas sociala relationer och fritid ser ut 

enligt tjejerna själva?  

 

2. Hur påverkar familjerelationerna hur tjejerna ser på sig själva? 

 

3. Hur uppfattar tjejerna själva den föreställning som finns i samhället om tjejer med 

invandrar bakgrund i Mellanöstern och hur förhåller sig tjejerna själva till de 

föreställningarna? 
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2. Disposition 
 

Efter att vi i den inledande delen presenterade studiens bakgrund, frågeställning och syfte, så 

kommer vi nu att göra en kort beskrivning kring Tidigare forskning som vi har använt oss av. 

Den inledande delens diskussion kring unga tjejer med invandrarbakgrund påvisar att det kan 

finnas andra föreställningar än den föreställning samhället har som oftast media talar för. I den 

tidigare forskningsdelen belyser vi olika forskningsstudier vilka påvisar olika svårigheter inom 

området. Vi har därför delat upp tidigare forskning i fem olika områden som: bilden av att vara 

tjej och ung, ungdomar med invandrarbakgrund, mötet med ett främmande samhälle, att leva 

mellan två kulturer och sist familjerelationer och kultur. Därmed avslutade vi denna del med en 

sammanfattning av tidigare forskning samt hur vår studie kan bidra till kunskap.  

 

I senare avsnitt presenterar vi det Teoretiska och begreppsliga ramverk som vi har funnit som 

lämpliga för vår studie. Vi har använt oss av olika teoretiker, men framför allt teoretiker som: 

Anthony Giddens, Stier och Deniz & Perdikaris. Begrepp som dyker upp i detta avsnitt är bland 

annat socialisation (primär och sekundär), identitet, självidentitet, identitetsskapandet och sist 

etnicitet och etnisk tillhörighet.  

 

Under rubriken Metod så presenterar vi de olika delarna som vi använt oss av de olika 

metodologiska stegen när vi utfört vår studie. Här redogör vi för den hermeneutiska ansatsen, 

urvalet, genomförandet av intervjuerna, begränsningar och etik.  

 

När det kommer till Resultat och analys så redogör vi för de olika stegen till vårt resultat, här 

skriver vi kort om den primära tolkningen och sedan beskriver vi mer djupgående vår 

sekundära tolkning samt vår huvudtolkning. 

 

I Diskussion presenterar vi våra reflektioner kring resultatets relation till; syfte och 

frågeställning, tidigare forskning, och teori. Vi diskuterar även under denna punkt kring 

metodologiska reflektioner som vi haft kring studien men här kan du även läsa om våra egna 

reflektioner, reflektioner kring vår förförståelse men även frågan om vidare forskning 

diskuteras under denna rubrik.  
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3. Tidigare forskning 
 

Syftet med vår uppsats var att belysa hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på 

sin situation i det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras 

position i familjen och erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som 

”invandrartjejer”. Vi har därför valt att använda oss av sociologiska forskningar som handlar 

om båda killar och tjejer med migrationsbakgrund, däremot har vi lagt mer fokus på tjejer och 

deras livsvillkor och situation. Vi har dessutom tittat särskilt på forskning om invandrare här i 

Sverige och som härstammar från Mellanöstern. Med invandrare menar vi de tjejer som har 

invandrarbakgrund. Under vår studiegång läste vi olika forskningsstudier, vi har valt att 

använda vissa av de som vi ansåg vara lämpliga för vår studie. Andra forskningsstudier hittade 

vi genom sökning av forskningspublikationer i Diva, LUP, och högskolans bibliotek. Vi valde 

att avgränsa oss till sociologiska studier inom området. Vi använde oss av olika nyckelord för 

att hitta dessa forskningar som invandrare, kultur, invandrare tjejer, young women, girls, 

integration, girl’s experiences.   

 

Bilden av att vara tjej och ung  
 

Vi har blivit inspirerade av den vetenskapliga studie som utfördes av Fanny Ambjörnssons 

(2003) I en klass för sig - genus, klass och sexualitet bland gymnasieungdomar. Denna 

avhandling handlar om ett års socialantropologiskt fältarbete på en gymnasieskola. I studien 

beskrivs en bild av tjejernas vardag och dess villkor, hon redogör om sättet där genus och 

normalitet framställs och bevaras i samband med samt i påverkning av klass, sexualitet och 

etnicitet. I sin studie har Ambjörnsson (2003) genomfört observationer och intervjuat tjejer från 

två olika gymnasieprogram som (BF) barn och fritidsprogrammet samt samhällsvetenskapliga 

programmet för att få kunskap om hur socioekonomisk status eller klasskillnader kan ha ett 

slags påverkan på hur tjejerna uppfattar sig själva och hur de ser på andra tjejer. En del av tjejer 

som gick i BF programmet hade migrationsbakgrund, men dessa tjejer deltog inte i studien. 

Tjejerna i detta program ser sig själva som vanliga arbetare och de är inte oroliga över att vara 

högljudda. De ser tjejer som går i samhällsprogrammet som lite finare i kanten. Då tjejerna i 

samhällsprogrammet håller med och anser att de är klokare än BF tjejerna. Det är ganska 

tydligt att det finns uppdelning mellan de två grupperna och även det som betraktas normalt 

utifrån deras egna ideal (Ambjörnsson 2003, s. 54-57).  

 

Man kan säga att en bra tjej är den som är väl känslomässigt empatisk och tar mer ansvar. Då 

inom en tjejgrupp formas en norm och upprätthållas genom att indikera på avvikelser som finns 

hos andra tjejer. Studien visar att tjejer pratar, beter sig och framställer sig på ett särskilt sätt i 

allmänhet, de beter sig även olika i förhållande till en killgrupp i en klassituation eller 

tjejgrupp. Alltså tjejerna beroende på situationen de är i, skiljer medvetet eller omedvetet i hur 

de beter sig (Ambjörnsson 2003, s. 61-68 ).  

 

Ungdomar med invandrarbakgrund 
 

I Multikultiungdom (1997) redogör Ålund för den mediala bild av stadsområden som rymmer 

en mängd invandrare. Ålund beskriver situationen där ungdomarna befinner sig, vilket 

karaktäriseras av segregerade bostadsområden med utsatt socioekonomisk status, som ett 

kulturellt gränsland. Enligt Ålund så får vissa förorter och dess befolkning en negativ 

uppmärksamhet som leder i sin tur till att dess befolkning får en negativ rykte därmed blir det 
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svårt för ungdomarna att avskilja sig ifrån dessa förställningar. Ålund beskriver ordet 

invandrare såsom ett namn för människor vilka har invandrarbakgrund, Ålund anser att detta 

ord ger människor oriktiga och negativa tankar.  Resultatet av denna studie var att, den mediala 

makten över ett stadsområde, kan vara väsentlig för de initiativen i stadsområdet. Ålund 

skönjer en risk med att bostadsområdets mediala generalisering samt den etiketteringen vilket 

förekommer därmed (Ålund 1997, s. 14-15, 81).   

 

Enligt Ålund förvrängs de olika sociala orättvisor till skillnader i kulturer i den mediala 

debatten om förorten, det vill säga att när det skrivs om invandrarungdomar så ligger fokusen 

på deras kultur och etnicitet snarare än deras sociala livsvillkor. Ålund menar att invandrares 

främlingskap och underrepresentation bedöms såsom förorsakad av deras etnicitet alltså kultur 

och bakgrund, detta påverkar ungdomarna och resulterar uppkomst av ett etniskt delat samhälle 

(Ålund 1997, s.165-166). 

 

En annan studie som studerar unga invandrares villkor är Åsa Anderssons (2003) Inte samma 

lika. Andersson följde och intervjuade en grupp tonåriga tjejer, med olika ursprung, som bodde 

och gick i skolan i en stadsdel som Andersson kallar för ”svenskgles”. För Anderssons studie är 

kön, etnicitet, plats och tillhörighet i centrum. Studien visar att det finns en väldigt stor 

variation i tjejernas levnadssätt, att exempelvis graden av frihet varierar från en till en annan 

tjej, alla tjejer har inte lika mycket frihet (Andersson 2003, s. 46-48, 57). 

 

Andersson menar att föreställningarna ger samhället en bild av att invandrade familjer har ett 

annat perspektiv på kvinnors eller tjejernas frihet och begränsning i förhållande med andra 

tjejer. Andersson (2003) menar att bilden av invandrartjejer är oftast fylld av olika slags 

problem såsom frihet, förtryck och balansgången däremellan eller heder (Andersson 2003 s. 17-

19, 101). Andersson lyfte fram i sin studie att gemensamt för tjejerna var att de hade ett annat 

etnisk bakgrund än det svenska. Däremot visade det sig att det fanns en extrem variation i 

tjejernas erfarenhet, tolkningar och levandesätt, tillexempel hushållssysslor i hemmet, att 

bröderna inte gör något hemma men tjejerna fick göra allt, tjejerna inte får ha pojkvän, flytta 

hemifrån eller ens gifta sig med vem de vill (Andersson 2003 s. 124). Denna studie passar vår 

studie mest för att den handlar om att avstå från givna föreställningar som finns för 

invandrartjejer. Just denna forskning och Fanny Ambjörnssons forskning har inspirerat oss 

mycket, eftersom de tar upp konkreta förklaringar och ger en bra bild av invandrartjejer och hur 

de är förtryckta. Fanny Ambjörnssons avhandling (2003) handlar lite om etnicitet då redogör 

han också att tvång och förtyck gentemot kvinnor, tjejer, flickor endast för denna kvinnliga kön 

och inte för etnicitet, kultur eller bakgrund. Ambjörnsson har såsom tanke att unga tjejer råkar 

in i förtryck och sämre position genom hur de pratar, agerar eller hur de klär sig (Ambjörnsson 

2003, s. 294-298). 

 

I artikeln The identity politics of school life: territoriality and the racial subjectivity of teen 

girls in LA skriven av Mary E. Thomas beskrivs processen genom att unga tjejer vilka bidrar i 

ett multi-ras gymnasium i Los Angelos, innehåller ras-områden och segregation. Tjejerna 

manifesterar smärta samt obehag då de går fel segregerat område och att de bemöts genom att 

bli etikett-bemärkta. I denna internationella artikel röjas denna otrivsamhet och obehag av ras-

figurer i en av de segregerade skolor och regioner av ras- och etniska olikheter i USA. Detta 

tyder specifikt på det som verkar vara viktigast av subjektivitetens erfarenheter av unga tjejer 

som till exempel den femton åriga Mayra i artikel, antingen sjunker man i ett främmande region 

eller påträffar sig själv släppa in vänner vilka gick över ras etnicitetens begränsning. Dessutom 

har deras själv kunskap gränser i och med att jaget är grundläggande informerat och befordrat. 

Det vill säga att subjektivitet inte skildrar ett själv reflexiv förlopp, utan det fysiskt sociala 
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förloppet genom vilka normer placeras personligt som aspekter av sig självt är fortfarande inte 

riktigt medvetet samt inte heller är det förflutna absolut återgivande. Butler nämner att 

användandet av identifikationer är just för att lägga märke till någon eller något samt bli 

märkbara, det vill säga inte bara ”vårt”. Människans kropp är således ingenting annat än sin 

egen, då lidandet, missbehag samt dess känslor vilka tjejerna hade tyder på det. Paradoxalt, 

subjektivitet är den högsta graden av personlighets erfarenhet och upplevelsen av att vara sig 

själv, detta kan enbart nås upp med hjälp av väsentligt sociala områden av avvikande samt 

skiljaktigheter. 

 

Mötet med ett främmande samhälle 
 

Christina Spännar (2001) har studerat tankar och erfarenheter hos unga människor med 

ursprung i annan kultur eller det postmoderna främlingskapet. Spännar utförde olika intervjuer 

med invandrarungdomar i Sverige. Dessa ungdomar är barn till olika arbetskraftsinvandrare 

vilka är från Indien, Mellanöstern, Vietnam mm. Trots att alla kommer från olika länder, har 

olika etnicitet, kultur och religion dock finner Spännar en likhet i och med att de alla bär på två 

olika kulturer (Spännar, 2001 s. 25). Enligt Spännar så är människors uppfattning av sin 

verklighet beroende på deras kultur såsom bygger på sina sociala arv. Alltså det som ses som 

en självklart i en grupp samt inte behöver tänkas igenom till vardagslivet är vad som utgör 

kulturmönster (Spännar, 2001 s. 42-43). Spännar menar när människor möter ett nytt samhälle 

och en kultur, betyder att de möter det främmande. Familjerelation, reflexivitet och även språk 

är sammankopplade samt fungerar som förutsättningar allt för varandra (Spännar 2001 s. 16-

24). Det visade sig alltså att samspelet mellan det som framstår som främmande och det 

naturliga är, vad som får människors tänkande samt processen att sättas igång med att få 

ordning på de miljöer man är i. I processen anses sociala relationer och språk vara viktiga 

verktyg, på det sättet som kultur upplevs såsom en stor utmärkande egenskap (Spännar, 2001 

s.35-37). 

 

Det främmande bagage är enligt Spännar det som invandrare tar med sig från sina egna kulturer 

och traditioner, snarare än den allmän i samhället de befinner sig i. Människorna samlar på sig 

ett bagage vilket rymmer olika tankar samt erfarenheter om dessa. Detta bagage påverkar 

därefter människornas erfarenhet och upplevelser, däremot ger detta bagage även ett annat ljus 

över människors tidigare erfarenhet (Spännar, 2001 s.7). Fokus i denna studie är riktad mot 

ungdomarnas uppfattningar om olika erfarenheter och händelser inom loppet av skolgången. Då 

anses skolgången såsom en process vilket utmärker olika delar av ungdomarnas liv, i och med 

att de vid skolstart möter de majoritetskulturen.  

 

Även Integrationsverket (2000:6) har studerat unga invandrare flickor som är, i eller riskerar att 

hamna, i utsatta situationer, det vill säga då kvinnan hamnar i underläge och förtryck genom 

sättet att klä sig, tala och agera. Det kan till exempel vara att de inte får av sina föräldrar att ha 

pojkvän, trots att det är normalt i Sverige. Rapporten pekar på att de segregerade 

bostadsområdena har ett slags negativ påverkan på invandrarungdomars position, exempelvis 

för att deras föräldrar är arbetslösa och att de saknar värdefulla förbilder. Det visade sig att de 

segregerade områdena orsakar att det blir svårare för tjejernas integration i Sverige. I sådana 

segregerade områden har inte ungdomarna kontakt med svenskar och de använder inte mycket 

svenska språket utanför skolan, vilket kan leda till brister i språkkunskaper hos dem. Detta kan 

resultera till att ungdomarna, trots att de är födda i Sverige, inte kan tillgodogöra sig 

kunskapsförmedlingen i skolan. Dessutom får inte dessa barn och ungdomar inte lika mycket 

hjälp med läxorna jämfört med andra ungdomar då deras föräldrar inte har bra språkkunskap 
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eller har låg utbildning. Enligt denna rapport är sannolikheten hög att dessa ungdomar pratar 

svenska språket enbart i skolan, vilket leder till att de i dessa områden får 

svenskkunskapsbrister som i sin tur leder vidare till att ungdomarna upplever ett främlingskap. 

Föräldrarnas utbildningsnivå och ursprung har ett viktigt slags påverkan på flickornas 

inställning till utbildning eller utbildningsmöjligheter. Föräldrar är oftast en förbild speciellt för 

dessa ungdomar som bor i segregerade bostadsområden och är nästan isolerade från allt. 

Studiens resultat visade därmed att tjejerna inte vågar söka stöd utanför hemmet, trots de 

svårigheter som de upplever, för att föräldrarna sätter begränsningar för flickors frihet,. 

Tjejerna kunde inte ta det steget att söka stöd hos myndigheter, eftersom i detta i så fall skulle 

betyda att tjejerna skulle förlora kontakten med sin familj (ibid. s. 20-23). 

 

Att leva mellan två kulturer 
 

Rojas (2001) har gjort en studie om invandrarungdomar och deras upplevelse av att växa upp i 

Sverige och därmed deras upplevelse av främlingskap. Rojas ger sin uppmärksamhet åt tre 

olika områden: ungdomarnas upplevelse av sin situation samt deras synsätt på 

föräldragenerationen, deras sätt att hantera sin situation samt de reaktioner vilka ungdomarna 

behöver utveckla för att de ska lyckas hantera avvikelsen från normaliteten i svenska samhälle, 

samt den sammanhållning som skapas bland ungdomarna då de råkar in i någon 

konfliktsituation i förhållande till svenska samhället. Rojas kom fram till att ungdomar som 

lever mellan två olika kulturer arbetar hårt för att accepteras i svenska samhället. Om de inte 

blir accepterade riskerar det att skapa en kluven identitetsuppfattning hos ungdomarna. Resultat 

av denna studie har visat att ungdomar som känner sig avvikande eller inte riktigt respekterad i 

svenska samhället söker sig tydligen till andra invandrarungdomar bara för att få en känsla av 

gemenskapen. Dessa ungdomar önskar att skapa ett samhälle i Sverige där alla är lika och ska 

ha samma möjligheter trots att de har olika etnicitet och bakgrund. Rojas menar att utanförskap 

pekar på tankesättet vi och dem mellan invandrarungdomarna, alltså invandrare känner att de 

inte kan vara sig själva då de är i kontakt med svenskar, eftersom då känner de sig starkt 

utpekade såsom invandrare (Rojas 2001, s. 17-25, 37). 

 

Vi har även blivit inspirerade av Ove Sernhede som är en docent i socialt arbete, Sernhede har 

gjort en forskningsstudie om ungdomskultur (Sernhede 2003, s. 7). I boken Ungdom, 

kulturmöten, identitet skriver Sernhede ett kapitel där det handlar om den diskussionen kring 

den hotfulla ungdomen, då denna diskussion har resulterat till att de olika myndigheter och 

medier ser på ungdomar så som fiender till samhället. Detta har även orsakade förstärkning i 

ungdomarnas utanförskap. Det visade sig enligt Sernhede att ungdomar med 

invandrarbakgrund tydligen har blivit en demonisering. Han menar att exempelvis killar med 

invandrar bakgrund vilka befinner sig i offentliga miljöer anses vara tillhörande i gatugäng och 

i och med det ses på angivet sätt kriminella. Detta har dessutom medverkat till att framställa 

föreställningar i förhållande till att i invandrartäta förorter så tenderar det till att finnas 

kriminella gäng och fördenskull anses det vara farligt i vara i dessa ställen. Med andra ord kan 

man säga att ungdomarnas situation vilka befinner sig i dess förorter i Sverige är väldigt 

allvarsam (Sernhede, 2003, s. 181-184).   

 

Familjerelationer och kultur  
 

Yazgan (1983) har studerat en grupp av flickor från första generation och en grupp flickor 

mellan 13-16 år, som är andra generationsinvandrare, för att undersöka deras position i Sverige. 
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Denna studie är mer än 30 år gammal, men vi vill trots det ha med den, då vi tycker att den är 

lämplig för vår studie eftersom den handlar om första och andra invandrargeneration, vilket vi 

också gör i vår studie. Yazgan har inspirerat oss eftersom han i sin undersökning kartlägger 

invandrartjejers beteende och olika attityder i förhållande till deras fritid, utbildning, 

familjeförhållande och klädsel samt skillnader och likheter mellan den första och den andra 

generationens invandrare. Yazgan fann att föräldrarnas ursprung har stor påverkan på 

flickornas beteenden, om de är från slutenområde, landsbygden etc. Enligt Yazgan blir 

flickorna mer ansvarstagna i familjen då de blir äldre. Flickornas tid spenderas på 

hushållsarbete och på att passa sina syskon, vilket kan leda till att de ägnar mindre tid till 

skolans uppgifter. Vidare skriver Yazgan om flickornas fritid och menar att det flesta av 

invandrarflickor var inlåsta hemma de fick inte exempelvis gå ut med sina kompisar, för att det 

inte var tillåtet för dem att umgås med killar innan äktenskap eftersom deras religion och 

traditioner inte tillåter dem (Yazgan 1983, s.31-40).  

 

I sin studie visas att andra generationens invandrare har bättre utbildningsnivå och är mer 

målinriktade till yrkesutbildning och vill bland annat bli lärare, till skillnad från det första 

generationen som siktade på lägre nivå som städare eller andra servicearbeten. Första 

generationen dvs. föräldrar till dessa flickor vidmakthöll sin ursprungliga kulturs normer och 

värderingar i sitt beteende och handlande. Föräldrarna hamnar i konfliktsituationer i större 

utsträckning än sina barn, eftersom de befinner sig i och mellan två olika kulturer som de 

påverkas av. Yazgan menar att den andra generationens beteende styrs av de turkiska 

traditionella normerna och värderingar beträffande särskilda områden såsom fritidsaktiviteter, 

även om deras inställning går i riktning mot det samhället de befinner sig i, dvs. svenska 

samhällets normer och uppfattningar. (Yazgan 1983, s. 50-52).  

 

Masoud Kamali (1999) skriver också om hur invandrarungdomar, som bor i segregerade 

stadsområden och som umgås mest med invandrare, ser på det svenska samhället. Kamali 

menar att det föräldrarnas uppfattning om det svenska samhället har betydelse för ungdomars 

uppfattningar. En del av ungdomarna hade en negativ uppfattning om bland annat de svenska 

myndigheterna som socialtjänst, polis samt skolpersonal, då de upplever att svenskar eller de 

olika myndigheterna inte vill ta in dem i svenska samhället. Förbindelsen mellan föräldrarnas 

negativa bild och ungdomarnas uppfattning orsakar att ungdomarna påverkas av sina föräldrars 

negativa inställning i hur de identifierar olika sociala sammanhang. Ungdomarnas föräldrar 

identifierade sig ofta med sitt hemland men själva ungdomarna identifierade sig både med 

deras föräldrars ursprungsland samt med den omgivning de befinner sig i (Kamali, 1999 s. 49-

53). 

 

Vidare menar Kamali att det negativa invandrarungdomars inställning till samhället behöver 

inte endast vara beroende på föräldrarna, utan det kan också bero på när dessa ungdomar 

exempelvis kommer in på arbetsmarknaden och möter rasism och diskriminering. Kamali 

menar att en positiv inställning till samhället bland de här ungdomarna ofta beror på att deras 

föräldrar har en positiv bild och att de bor i integrerade stadsområden. Det finns alltså ett 

samband mellan ungdomarnas inställning och deras föräldrars integration i det svenska 

samhället (Kamali, 1999 s. 57-63).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning  
 

Gemensamt beskriver den tidigare forskning som vi har använt oss av situationen om 

ungdomar med invandrarbakgrund med fokus på unga tjejer, men även om tjejer som inte 
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nödvändigtvis har invandrarbakgrund. Vi har tagit studier som handlar om båda killar och 

tjejer, hur de lever i och mellan två kulturer och hur deras situation ser ut. Det var intressant att, 

trots att alla studier handlar om invandrare ungdomar, dock belyser de olika intressanta 

områden i sina studier. Dessa studier behandlade områden så som ungdomarnas integration i 

det svenska samhället, hur det är att vara mellan två världar, hur segregerade områden kan 

påverka ungdomarna, samt deras familjerelationer och kulturer. Studierna har visat att 

ungdomar med invandrarbakgrund behöver kämpa mycket för att ta sin plats i samhället, de 

måste exempelvis arbeta extra med svenska språket. Dessutom har föräldrarnas ursprung också 

en viktig roll i ungdomarnas beteende och agerande, d.v.s. om föräldrarna kommer från 

landsbygd eller stad och om de har hög eller låg utbildningsnivå. Studierna visade även att det 

inte enbart föräldrarna och umgänget som kan påverka ungdomarna och deras utveckling utan 

även de platser de befinner sig i. Omgivningen har en avgörande roll och att bo i segregerade 

områden kan leda till att ungdomar och speciellt tjejer med invandrarbakgrund upplever en 

känsla om främlingskap.  

 

Med hjälp av dessa studier kunde vi få kunskap om olika fenomen gällande ungdomar med 

invandrarbakgrund och med fokus på tjejerna. Vår studie kommer i sin tur också handla om 

tjejer med invandrarbakgrund men den kommer att belysa ett nytt område, då den kommer ge 

kunskap om den verklighet som konstrueras utifrån tjejernas verklighet.  Vår studie särskiljer 

sig från tidigare forskning, då kommer den att belysa hur tjejer med invandrarbakgrund ser på 

sig själva, hur de upplever sin situation, sina sociala samt familj relationer och hur de upplever 

att de bemöts och beskrivs i samhället. Dessutom alla tjejer vi intervjuade bor i en stad där en 

stor del av befolkningen har invandrarbakgrund och kommer från samma region.  Med hjälp av 

de tidigare forskningar och genom hermeneutiken kommer vi studera närmare och få en tydlig 

bild om, hur invandrartjejer med bakgrund i Mellanöstern, ser på sin situation i det svenska 

samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras position i familjen och 

erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”. 
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4. Teoribeskrivning 
 

Eftersom vår studie har i syfte att undersöka hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, 

ser på sin situation i det svenska samhället, så fann vi att begreppen: etnicitet och etnisk 

tillhörighet, socialisation, samt identitetsskapande som intressanta till våra senare analyser och 

tolkningar av materialet. Begreppen anser vi som relevanta och intressanta eftersom vi har ett 

särskilt fokus på tjejernas sociala relationer, deras position i familjen och erfarenheter av hur de 

blir kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”. Med hjälp av dessa teorier har vi som 

ambition att få en bild om hur unga tjejer med utländsk bakgrund upplever och ser på sig själv i 

det svenska samhället och hur de upplever att det är att leva i och mellan två världar och 

kulturer. 

 

Socialisation 
 

Socialisation är en process vilket handlar om barn som kommer till världen eller individer som 

kommer till ett nytt samhälle och lär sig en särskild livsstil såsom ingår i det samhället de 

befinner sig i. Exempelvis när ett barn kommer till världen och börjar bli medveten, skaffar 

barnet sig kunskaper såsom är lämpliga för den kultur och samhälle barnet befinner sig i. 

Socialisation är inte en process som fungerar under barndomen bara, utan det är en livslång 

process. Barn, ungdomar och vuxnas beteende framställs ständigt i förhållande till det sociala 

samspelet. Genom socialisation får individen möjlighet till att utveckla sina färdigheter och 

skaffa sig kunskaper om olika saker och ting och vidare anpassa sig till sin omvärld (Giddens 

2001, s. 42).  

 

Enligt Berger & Luckmann (1979) sker socialisationen i två stadier, primär och sekundär 

socialisation. Den primära socialisationen äger rum från att barnet kommer till världen och 

under barndomen, då det är mest intensiva skedet av kulturell inlärning. Här sammanbinder 

barnet fram till dem närmaste alltså familjen. Familjen är den främsta agenten i primär 

socialisation, eftersom föräldrarnas eller vårdnadshavarnas omdömen och värderingar har en 

avgörande roll i hur barnen uppfattar sig själv (Berger/Luckmann, 1979: 154). Familjen hjälper 

barnet att socialiseras in i samhället, i denna fas betraktas föräldrarna som den signifikanta 

andre, alltså barnen ser exempelvis sina föräldrar som sina förbild. Författarna menar att under 

socialisations process, följer barnen familjens normer och attityder, eftersom föräldrarna är 

barnens förbild och barnen påverkas av sina förbilder som de identifierar sig med (Berger & 

Luckmann, 1979, s. 155-157). Den primära socialisationen är en grund alltför senare inlärning 

av kulturella beteendemönster och språk (Giddens, 2007, s. 165).  

 

Den sekundära socialisationen är, enligt Berger och Luckmann (1979), en process som för 

individen som är har genomgått den primära socialisationen i mötet med nya sammanhang i 

den samhällskontext individen tillhör (Berger och Luckmann, 1979 s. 154-155). Enligt Berger 

och Luckmann så sker den sekundära socialisationen när barnet har växt upp och gått framåt i 

livet. Detta betyder att den sekundära socialisationen sker kontinuerligt det vill säga resten av 

livet, så som under skolgången, i arbetslivet och i andra nya sociala sammanhang. Detta sker 

alltså när barnet rör sig i nya miljöer då inte bara familjen som är närvarande, det vill säga när 

barnet är i kontakt med dagis, förskola, skola och kompisar osv. Under denna fas får individen 

hjälp av sociala samspel i dess omgivningar då lär individen sig normer, värderingar och 

uppfattningar som tillhör det samhälle individen befinner sig i. Denna socialisation sker 

oavbrutet under hela livet men den har sin stora vikt under perioden mellan barndomen och 

tidig vuxenålder (Berger och Luckmann 1979 s. 162-167). 
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Berger och Luckmann (1979) anser att familjen eller den som uppfostrar barnet betraktas som 

den mest betydelsefulla socialisationsagenten båda under primära och sekundära socialisation. 

Dock har familjen större betydelse i den primära fasen, eftersom i det primära fasen är barnet 

endast i kontakt med familjen och lär sig av de då de ses som signifikante andre. Hur familjen 

ser ut eller vad en familj består av kan ses olika i olika kulturer (Berger och Luckmann 1979, s. 

155-157).  

 

I det moderna samhället påverkas inte barnets socialisation av endast familjen vilket sätter sin 

karaktär angående barnets status samt position, utan av andra faktorer också som samhällsklass 

eller var man bor. Barnet skaffar sig kunskaper och utvecklar sina förmågor när det gäller sitt 

beteende med hjälp av familjen och dess individer i sin omvärld. Därför har familjens ursprung 

stor roll i barnets inlärning, det vill säga familjens uppfostringsprinciper och värderingar har ett 

stor påverkan på barnet. Alltså i det moderna samhället har barnets uppväxts stor betydande, 

det skiljer sig om barnet är född och uppväxt i en medelklass eller låg klass familj. Det skiljer 

sig också om barnet lever i välordnad och rik område eller i ett område som har dålig rykte och 

är sämre ställt. I det moderna samhället spelar allt en betydande roll för barnets socialisation, 

familjens bakgrund, uppfostringsprinciper var barnet bor, klass osv.( Berger och Luckmann, 

1979, s.155-157, 162-167). 

 

Vidare menar Berger och Luckman (1979) att skolan har också en betydande roll i barnets 

socialisation. Skolan är ett värdefullt steg i barnets liv, speciellt för barn som har utländsk 

bakgrund. Skolan är ett viktigt steg för barnets socialisations inlärning, eftersom i skolan träffar 

barnet nya kompisar som är jämnåriga, då lär barnet sig olika saker av sina kompisar därför 

anses kompisarna också en viktig socialisationsagent. Förut var kanske kompisarna inte lika 

viktiga som idag i dagens moderna samhälle, eftersom förut och i vissa kulturer var det inte 

konstigt att barnet stannar hemma efter födseln med mamma och sedan börjar direkt i skolan, 

medan idag går barnet direkt till dagens, bara den fyller ett år eller lite mera, i och med att 

föräldrarna jobbar och finns ingen som kan ta hand om barnet. Föräldrar får mindre tid att vara 

med barnet, däremot är barnet mycket med kompisarna i dagis, fritid, då påverkar detta barnet 

socialisation. Barnet skapar sin sociala värld och medverkar den, barnet är alltså en social aktör 

som har möjlighet till att själv påverka sin egen socialisation. Föräldrar, syskon, nära person 

och inte minst samhället har stor inflytande på barnet. Vidare menar Giddens att individens 

beteende kan bli påverkad av kompisrelationerna under ungdomstiden och även när individen 

är vuxen, det vill säga inte bara under barndomens period (Berger och Luckmann, 1979 s. 

92,162-166, Giddens, 2007, s. 166-167).   

 

Socialisation är ett intressant och betydelsefull begrepp för vår studie, då begreppet gör det 

möjligt för att få en större förståelse om de unga tjejerna och hur de kan anpassa sig till det 

svenska samhället, hur de lär sig saker och ting, hur de utvecklar sina förmågor i och med att de 

befinner sig en annan kultur än det ursprungliga kultur som sina föräldrar tillhör. Vi ska gå 

vidare i socialisations process för att få en djup kunskap som kan hjälpa oss att analysera vår 

studie på bästa noggranna och möjliga sätt.   

 

Självidentitet och identitetsskapande  
 

Hur vi ser på och hur vi formar vår identitet idag skiljer sig från tidigare. I de traditionella 

samhällena formades identiteten av fasta faktorer som till exempel människors medlemskap i 

allmänna sociala grupper. Till skillnad från idag, då i det moderna samhället formas inte 

identitet av enbart fasta eller nedärvda faktorer som tidigare, utan den är mer mångfasetterad. 
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Människor i det moderna samhället har större möjlighet till att själva kunna forma sina 

identiteter (Giddens 2001, s. 44). 

 

Människorna i dagens samhälle behöver framställa en sammanhållen identitet i ett sådant 

samhälle som utmärks av bland annat sociala, ekonomiska och kulturella förändringar. I det 

moderna samhället är man inte bestämd av sin bakgrund och sina föräldrars yrken, det vill säga 

att människor i ett föränderligt samhälle inte orienterar sig genom att följa föräldrarnas 

generations livsmönster, identiteter eller ens kultur (Giddens 2001, s. 44-47).  

 

Självidentitet  

 

Självidentitet beskrivs enligt Giddens såsom den reflexiva tolkning människan har av självet. 

Enligt Giddens är kroppen en del av reflexivitet vilket människan själv har ansvar om, 

människan jobbar oupphörligt och utvecklar självets biografi, han menar att den alltså inte är 

direkt beroende av förutbestämda system såsom kommer utifrån. Självet är alltså ett reflexivt 

projekt enligt Giddens, på så sätt är människan är ansvarig om att framställa och vidmakthålla 

en sammanhängande självidentitet levande, om den själv vill, i och med att självidentitet är ett 

slags självmedvetenhet (Giddens 1999, s. 67, Giddens 1997, s. 16, 30-31). Människor är 

egentligen inte det de är, men vad de själva gör sig till. Människors identitet utvecklas genom 

en invecklat sammansatt interaktion i förhållande till genetiska, psykologiska samt sociala 

processer. Förändringar i människors kropp anses vara grundkonstruktionen för själva 

människans sociokulturella samt mentala utvecklingar. Under separations och 

individuationsprocesser, det vill säga när barnen blir medvetna om att de är fristående 

människor, börjar identiteten att utvecklas hos barn. Denna utvecklingsgång är mest märkbar 

hos ungdomar, alltså vid tonårsålder, eftersom i denna ålder vill de flesta ungdomarna separera 

sig från föräldrar och skaffa sig sin egen identitet (Stier, 2003, s. 82). 

 

Etnicitet och etnisk identitet  
 

Giddens (2001) beskriver begreppet etnicitet såsom ett absolut socialt betydelsefull företeelse 

och anser att etnicitet produceras och reproducerar över tid. Etnicitet handlar om kulturella 

värderingar och sedvana eller tradition vilka bidrar till olika skillnader i förhållande till olika 

grupper, ofta en kringliggande majoritet (Giddens 2001; 229-230). Varje människa som är 

medlem i en etnisk grupp kan uppleva sig avskild från alla andra samhällsgrupper när det gäller 

kulturen, alltså man kan vara med i en situation där den känner sig kulturellt avskild från andra.  

 

Etnicitet uppkommer bland människor och börjar senare vara betydelsefull på grund av olika 

sociala situationer och sammanträden, därmed genom hur människor hanterar verksamhetens 

krav och utmaningar (Eriksen 1993, s. 19). Historia, tradition, språk, klädsel är olika 

kännemärke som tyder på avskiljande mellan en etnisk grupp och de andra samhallars grupper. 

Allt detta sker nämligen igenom socialisation, människorna internaliserar standarder, 

uppfattningar och den livsstil vilket är utmärkande för det samhället de befinner sig i. Alltså 

etnicitet har egentligen en stor roll för många människors identitet. Etnicitet i samband med 

identitet associerar moderna tiden samt förflutna och genom kulturella traditioner hållas detta 

levande. Vi vill slutligen nämna att etnicitet inte är något oföränderligt, utan etnicitet går att 

lämpas efter olika förändrade givna omständigheter (Giddens 2001; 229-230). 

 

Stier (2004) menar att människor oavsett var de befinner sig, behöver kunskap om sina 

ursprung. Etniska och kulturella identiteter får människorna att känna att de tillhör ett särskilt 
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folk eller en grupp, att de har en ömsesidig historia, har samma traditioner osv. Dessa 

identiteter såsom kulturella och etniska står för människans grund, det vill säga var man 

kommer ifrån, vidare anses de som grund för människors gemenskap. Av denna anledning 

anses etniska och kulturella identiteter ha betydande roll för människors identitets framställning 

(Stier, 2004, s. 94).  

 

Grupptillhörighet och etnisk tillhörighet 
 

Grupptillhörighet  

 

När människor befinner sig i ett samhälle och tillhör en etnisk minoritet, råkar de på två 

identitetsalternativ i sådan omfattning att de inte har en riktig uppfattning om vilken identitet de 

ska prioritera. Många människor växlar i förhållande till båda tillhörigheten, detta beror helt 

enkelt på deras situation och dess krav. Människorna som lever mellan två världar kan möjligen 

inte låta bli sin ursprungliga etniska identitet, däremot kan de anskaffa duglighet genom tiden, 

för att äga rum såsom medlem i en annan grupp (Deniz & Perdikaris, 2000, s. 45-47). 

Minoritetsetnicitet nämligen kan vara en tillgång och en belastning vilket oftast är, eftersom det 

oftast förväntas att minoriteten bör anpassa sig efter majoriteten. Enligt Deniz och Perdikaris 

sker denna process av förändring i olika faser, en av de viktigaste faserna är assimilation. 

Assimilation går ut på att identitetsbyte betraktas enligt etnologerna såsom ett undantags 

märkliga företeelse i och med att minoriteter i sträck utgår ifrån en gränsbehållande maskinerier 

alltför att kunna bevara sig (Deniz & Perdikaris, 2000, s. 45-47).    

 

Alla stora och små grupperna har en betydelse roll för upprätthållandet, förmedlingen samt 

försvar för kulturen. Grupperna är viktiga för att, det är de vilka bildar den betydelsefullaste 

medverkande kraften som frambringar människors känsla av samhörighet och trygghet. Etniska 

och kulturella grupper anger vad gränser är i förhållande till egna och andras grupper, alltså 

båda grupperna kan liknas som en social delare. Det förekommer i alla kulturer en gränsning 

mellan ”vi” och ”de”, det reflekteras i positiva inställningar om ens egen kultur vilket nästan 

alltid bedömas högre än andra. De kulturella gemenskaperna handlar alltså om att gruppens 

medlemmar ska leva i överensstämmelse med det som gruppen värderar i förhållande till 

traditioner, livsstil etc.  

 

Enligt Stier gränserna för gruppen är vad som anordnar medlemmarna en identitet, det handlar 

exempelvis om gruppens sammanhållning samt interna struktur (Stier, 2004, s. 95).  Inom 

grupper blir det ibland splittring och problem mellan medlemmarna, eftersom en del människor 

nämligen kan anpassa sig mindre bra än andra, eller att andra lämpar sig bättre, då orsakar det 

lite problem. Sådana problem kan uppstå i alla kulturer, samhällen och även inom familjer. Då 

är det vanligt att i en etnisk minoritetsfamilj uppstår konflikter mellan barnen och föräldrar som 

leder vidare till problem i och med att de inte är överens om saker och ting. I en sådan familj 

brukar oftast föräldrarna utgå från de normers och värderingssystem vilket familjen hade sen 

tidigare, ett vanligt exempel på en norm är att människor som är äldre som har mer auktoritet. 

Däremot är sanningen att i den nya kulturen är egentligen barn som är ”experter” och har mer 

kunnighet än föräldrar, i takt med att de är unga och kan enklare lära sig att bemästra olika 

kulturella repertoarer. Detta får föräldrarna att bli lite missnöjda eller rättare sagt ofullständiga, 

eftersom de vill att allt i hemmet ska fungera på det sättet de tycker att det borde fungera, det är 

alltså svårt för de att bevara denna auktoritet i den nya kulturen. Då leder detta helt enkelt till 

konflikter och problem i förhållande till föräldrar och barn (Deniz& Perdikaris, 2000, s. 45-47). 

Gruppidentiteter kan tillskrivas av andra människor som inte är medlemmar i gruppen, det vill 
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säga att identitet av en grupp är inte bara självdefinierade. Varje grupp sammanhänger av olika 

kulturella mönster som själva gruppen har, gruppen är mycket lika ett samhälle, då dessa 

mönster går ut på gemensamma normer och värderingar, språk, religion mm. Vidare menare 

Stier att sociala betydelserna kan skilja sig väldigt i grupperna, beroende på kulturen, alltså 

grupps kultur avgör. Det är alltså naturligtvis för kulturer att grupperna och dess medlemmar 

avskiljer sig från varandra, då de har sina kulturer, språk, tradition, religion etc. (Stier, 2004, s. 

95).  

 

Etnisk tillhörighet  

 

Man kan filtrera människors erfarenheter och upplevelser genom den kultur som de tillhör och 

som de själva har ägnat sig till. Människor brukar inte ägna en tanke åt kultur, de tar det för 

givet, men kultur är egentligen något som har mycket påverkan på människors liv och styr de 

ständigt också. Människors kan helt enkelt inte låta kultur bli, de kan inte hålla sig borta från 

kultur, eftersom det är deras grund och nästan allt i samhället kopplas till kultur. Som till 

exempel värderingar på olika saker och ting, människors värderingar relateras till den kultur de 

är medlemmar i, därför värderar människor olika saker på olika sätt, beroende på den kultur de 

ägas av. Med andra ord går att säga att människors värderingar är inlärda benägenheter, de 

resulteras av socialisationsprocessen, dessa värderingar går människorna ständigt efter och för 

givet. I och med att alla människor beroende på sina kulturer värderar olika saker olika så leder 

det till att människor blir medvetna om sina egna värderingar då en annan person pekar på 

andra värderingar samt framför de i kontrast till varandra (Stier, 2004, s. 94). 

 

I ett samhälle anses en ömsesidig kultur vara huvudpunkten för gemenskapen och för vad som 

får samhället att hållas samman. När man pratar om kultur så kan det innefatta olika saker, 

kultur kan exempelvis handla om vad människorna har skapat och framställt, eller det kan 

också handla om hur människor lever, alltså deras sätt att leva. Kultur uppfattar ofta såsom ett 

socialt system vilket inrymmer olika beståendedelar såsom traditioner, normer och värderingar, 

religion, symboler etc. (Stier, 2004, s. 93). Kultur, som vi nämnde innan påverkar och styr 

människor ganska mycket, den reglerar människors relationer samt utfärdar bestämmelse om 

olika handlingar vilka är acceptabla och önskvärda. Språk och perspektiv på världen är intimt 

förbunden med kultur, nästan allt hänger samman med kultur som traditioner, symboler etc. 

men språk och perspektiv är närmare sammankopplad. Vidare menar Stier att den 

allomfattande kulturen möjligen omfattar mer än enbart en etnicitet, kultur kan alltså innehålla 

flera etniciteter. Etnicitet och kultur är på ett eller annat sätt sammankopplade, etnicitet kopplas 

samman alltså med dess förställningar människorna har kring ett ömsesidigt grund (Stier, 2004, 

s.94).  

 

Människor som är medlemmar i en etnisk grupp definierar inte sig själv såsom tillhörande i en 

annan grupp än deras, utan de endast definierar sig med den grupp som de är verkligen 

medlemmar i och tillhör. Det är inte enbart igenom gruppens medlemmar framställs etniciteten, 

utan etnicitet kan även konstrueras av andra vilka preciserar dem såsom en etnisk grupp. 

Etniska medvetandet och kultur sammanbinds djupt i människor genom socialisation, det 

etniska medvetandet har också samtidigt verkan av omväxlingar i de förhärskande samhällens 

omständigheter. Av denna anledning är det nödvändigt att medvetenhet samt etniska identiteter 

ska förstås i social samt tidsmässigt kontext (Stier, 2004, s. 94). 

 

En märkbar och betydelsefull olikhet mellan invandrare och de människor som är födda i 

Sverige är språket, språklig kompetens och språkbruket utgör en stor skillnad emellan dem. 



 
 

19 

Invandrare kan ha svårigheter i språket, dessa svårigheter rymmer olika kulturella olikheter 

samt är skiftande i förhållande till olika grupper. Etniska arvets betydelse i en grupp människor 

vilka har precis samma grund är inte fast eller oföränderligt hela livet, utan meningen av 

etnicitet har möjlighet till förändring i förhållande till processen av invandring. Detta innebär 

att traditioner och värderingar kan bearbetas beroende på situationen människors situation i det 

nya samhället (Ålund, 2000, s. 27-77). 

 

Sammanfattning av teoretiska ramen 
 

För att sammanfatta detta avsnitt, så har var använt oss av olika teorier, teorier som vi 

ansåg vara mest relevanta till vår studie och det område vi undersöker. Vi började med 

socialisations teorin som är indelad i två processer, den primära och sekundära 

socialisationen. Teorin om socialisationen handlar om hur människan socialiseras in i 

samhället, det primära socialisation handlar om barns socialisation där var föräldrarna 

agenterna som hjälpte barnet till att socialiseras in. Senare kommer den sekundära 

socialisation vilket kompletterar den primära, då individen rör sig i större och nya 

miljöer. Den sekundära socialisationen handlar specifikt om hur man socialiseras in i nya 

miljöer eller när man kommer till ett nytt samhälle så som våra respondenter. Denna 

teori kommer att hjälpa oss i vår analys av tjejernas upplevelser, sociala relationer och 

deras position i familjen. Senare fann vi att självidentitet och identitet skapandet är också 

viktigt att belysa i förhållande till vår studie. Vi fann det intressant att få en bild om hur 

dessa tjejer med invandrar bakgrund formar sina identiteter i det moderna svenska 

samhället. Självidentitet beskrivs enligt Giddens såsom den reflexiva tolkning 

människan har av självet. Då menar han att kroppen är en del av reflexivitet vilket 

människan själv har ansvar om, människan jobbar oupphörligt och utvecklar självets 

biografi.  

 

Etnicitet var ett annat begrepp som vi ansåg vara viktig att ta hjälp av i förhållande till 

vår studie. Etnicitet enligt Giddens är såsom ett absolut socialt betydelsefull företeelse 

och anser att etnicitet produceras och reproducerar över tid. Etnicitet handlar om 

kulturella värderingar och sedvana eller tradition vilka bidrar till olika skillnader i 

förhållande till olika grupper, ofta en kringliggande majoritet. Gemensamt har alla tjejer 

vi intervjuade en annan etnisk bakgrund än den svenska, därför ansåg vi att etnicitet kan 

ha en avgörande roll i förhållande till tjejernas sociala relationer och deras position i 

familjen. Sist ansåg vi att det även att det är viktigt att belysa grupptillhörighet och 

etnisk tillhörighet. Då vi vill förstå situationen kring när människor befinner sig i eller 

mellan två kulturer, för att senare kunna analysera tjejernas upplevelser i det svenska 

samhället. 
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5. Metod 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp hela forskningsprocessen. Vi har använt oss av kvalitativ 

metod och den hermeneutiska ansatsen. Vi kommer att beskriva val av metod, hermeneutiken 

och kvalitativa forskningsintervjuer. Vi kommer även att redogöra för vårt urval och 

respondenterna, genomförandet av studien, analysarbetet samt etiska överväganden.  

 

Varför hermeneutik som metod? 
 

I vår studie så har vi använt oss av kvalitativ metod och utgår från den hermeneutiska ansatsen. 

Eftersom vårt mål med denna studie är att kunna förstå tjejer med invandrarbakgrund från 

Mellanöstern och särskilt deras uppfattningar kring sig själv och sin situation som invandrartjej 

i det svenska samhället samt deras livsvärld så ser vi att den kvalitativa metoden blir passande 

för studien. Den kvalitativa metoden går ut på att när man studerar ett fenomen så går man på 

djupet. Eftersom vi är intresserade av tjejernas upplevelser, så fann vi hermeneutiken som mest 

relevant för vårt undersökningsområde. Grunden inom hermeneutiken handlar om livsvärlden 

och dess utgångspunkt är att idén om sann kunskap kan endast fångas från människors 

upplevelser. Den hermeneutiska metoden innefattar också tolkning vilket leder till förståelse för 

alla upplevelser som studerats. Detta betyder att tolkning ger oss som forskare en möjlighet att 

uppfylla en förståelse (Ödman 2007, s. 24-26). Vi kan sammanfattningsvis säga att det finns 

flera anledningar till varför vi just valt att använda oss av hermeneutiken som metod. Den 

främsta anledningen till att vi anser att den är lämpligast som metod är eftersom syftet med vår 

studie är att komma närmare invandrartjejernas tankar, känslor och uppfattningar kring sig 

själva som en invandrartjej i det svenska samhället. Vi är inte intresserade av att studera hur 

deras levnadssätt ser ut, utan det är deras tolkningar och förståelse som är det viktiga för oss. 

Detta just för att hermeneutiken är en metod som hjälper oss att kunna förstå vår och andra 

människors verklighet och livsvärld. En slutlig anledning till varför vi den hermeneutiska 

ansatsen är för att hermeneutiken menar att det inte finns någon objektiv verklighet. 

Verkligheten består av meningar som måste tolkas för senare kunna förstås. För att människan 

ska kunna förstå det hon upplever i sin livsvärld så försöker hon att förstå det med hjälp av 

tolkning. Tolkningen grundar sig på det hon tidigare upplevt, hennes förförståelse.  

 

Hermeneutik  
 

Inom hermeneutiken så är förförståelse, förståelse, tolkning och förklaring de fyra 

grundpelarna. Hermeneutiska filosofer tycker det är viktigt att få olika ”förståelsehorisonter” att 

mötas och förenas. Det betyder att det är viktigt att forskarens förståelse till ett fenomen möts 

och sedan förenas med den andra kunskapen som forskaren ska undersöka (Ödman, 2007, 

s.11). Hermeneutiken menar på att det finns flera olika sätt att förstå världen och på så sätt är 

den i princip odogmatisk. Som en hermeneutisk forskare så ser man alltid från olika aspekter, 

vilket också betyder att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi ska studera 

verkligheten. Som hermeneutisk forskare kan vi inte ställa sig utanför sina erfarenheter och 

föreställningar, eftersom hur vi människor tolkar och förstår alltid betingas av att vi är 

historiska varelser (Ödman, 2007, s.14-15). För att en hermeneutisk forskare som ska kunna 

uppnå en förståelse om ett ämne eller fenomen bör forskaren utgå från sin egen förförståelse.  

Begreppet förförståelse är ett av de nyckelbegrepp som används inom teorin för hermeneutiken. 

Förförståelsen kan beskrivas som; kunskap om ett fenomen, det kan vara olika tankar och 

känslor men även intryck som forskaren har. Man menar att vår förförståelse beror på och 
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påverkas av vår värld, liksom världen av förståelsen. Men inom hermeneutiken menar man 

vidare att vi inte förstå saker och ting endast utav att kategorisera fenomenens egenskaper. Vi 

måste använda sakerna för att förstå de (Ödman, 2007, s. 25-26). För att en hermeneutisk 

forskare som ska kunna uppnå en förståelse om ett ämne, bör hermeneutikern utgå från sin 

förförståelse. Vår förståelse är beroende av vår värld, alltså vi kan inte förstå saker genom att 

bara kategorisera egenskaper, vi måste däremot använda sakerna för att få en förståelse 

(Ödman, 2007;25-26). 

 

Tolkning använder sig en forskare av för att åstadkomma en förståelse men även för att 

utveckla förståelsen. En hermeneutisk forskare använder sig av tolkning när han eller hon 

befinner sig i en verklighet som hon inte förstår omedelbart. Tolkningen uppstår alltså ur en 

faktisk belägenhet i nuet: vi förstår inte men samtidigt så är tolkningen riktad framåt: det vill 

säga att vi vill förstå för att kunna orientera oss. Detta är tolkningens existentiella livssfär, det 

spänningsförhållande som skapar tolkning(Ödman, 2007, s. 58-59). Det finns två olika typer av 

tolkning, den existentiella tolkningen och tolkning av yttre verklighet. Inom tolkning av yttre 

verklighet så handlar det om att tolka det som faktiskt hände, medan den existentiella 

tolkningen går ut på att forskaren ska förstå företeelser och handlingar som människor 

genomfört. Beroende på den personens livssituation så kommer handlingen uttryckas på ett 

varierar sätt, detta på grund av personens livssituation. Men i de allra flesta fallen behöver man 

växla mellan båda tolkningsformerna, båda formerna används ömsesidigt och bekräftar 

varandra. Man kan sammanfattningsvis säga att ett yttre skeende blir belyst genom dess 

existentiella innebörd och den existentiella tolkningens rimlighet klargörs med hjälp av vad 

som faktiskt hände (Ödman, 2007, s. 68-69).  

 

Förklaring, är det fjärde nyckelbegreppet. Man talar om förklarande tolkning, som handlar om 

att man genom utsaga gör något tydligt och klart, alltså man kan säga att det är genom 

tolkningen som åstadkommer en förklaring. Förklaringen består i sin tur av klargörande av 

varierande saker. En anledning till varför förklaring är ett av de fyra nyckelbegreppen inom 

hermeneutiken är för att förklaring handlar om att forskaren måste förklara för att uppnå en 

förståelse. När man förklarar något så använder man sig helst av språk som motparten förstår, 

exempelvis så som vardagsspråk som refererar till tankar känslor, föreställningar, världsbild 

och syften hos det tolkade såväl som hos motparten. Ett exempel på vad som kan förklaras är 

texter som kan vara ogripbara, men även texter som kan behöva omtolkas för att texterna ska 

kunna förstås av alla andra människor. Och det är just det som är förklarande tolkning (Ödman, 

2007, s. 74-76).  

 

Hermeneutiska spiralen  
 

Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen är 

en analysmodell som är mera öppen och inte sluten som den hermeneutiska cirkeln. Forskare 

som använder sig av den hermeneutiska spiralen använder ingen speciell startpunkt i arbetet 

utan startpunkten blir där forskaren finner något som är intressant. En annan förklaring till den 

hermeneutiska spiralen är Dahlberg. Dahlberg och Nyströms (2008) resonemang, som menar 

att våra tolkningar växer fram i cirkulära rörelser mellan vår förförståelse och de möten vi 

träffar på. Detta leder till att vi bildar oss en ny förståelse, och att den nya förståelsen blir i sin 

tur senare förförståelse i kommande tolkningar. Dahlberg m.fl. menar att hermeneutiska 

spiralen, visar att förståelsen ständigt är i förändring och att förståelsen inte återgå till den 

tidigare punkten (s.282-284).  
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Urval 
 

I vår studie har vi valt att intervjua tjejer, med olika etnisk bakgrund, som har kommit till 

Sverige från Mellanöstern men även tjejer som är födda i Sverige med invandrarbakgrund i 

Mellanöstern. I vår studie så använde vi oss inledningsvis av ett ändamålsenligt urval, vilket 

innebär att man väljer respondenterna utifrån det syfte man har med studien, men även de 

erfarenheter respondenterna har (Patton 2002, s. 230). Eftersom vi sökte svar på hur dessa 

invandrartjejer ser på sig själva och sin situation i det svenska samhället så bestod urvalet av 

tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern. För att komma i kontakt med lämpliga 

intervjupersoner använde vi oss i ett senare led av bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Eftersom vi hade en kontaktperson på en gymnasieskola som hänvisat oss till de två elever som 

senare hjälpt oss att hitta åtta tjejer till så har vi använt oss av både bekvämlighetsurvalet samt 

snöbollsurvalet. Bekvämlighetsurvalet handlar om att forskaren väljer respondenter som finns 

tillgängliga (Bryman, 2002;114). Vi valde därför att ta kontakt med en gymnasieskola eftersom 

ungdomar i åldersgruppen16-19 oftast är gymnasielever och att på en gymnasieskola så kan det 

vara en lämplig plats att vända sig till för att få tag på tjejerna. En annan anledning till att vi 

valde att vända oss till en gymnasieskola var att en av oss har god kontakt med sin gamla 

gymnasielärare och vi valde just den skolan för att det fanns respondenter som var tillgängliga. 

Men vi måste också nämna att vi använde oss av snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man 

som forskare genom kontakter som man har kan få tag på respondenter som kan vara till nytta 

och lämpliga till studien. Alltså handlar snöbollsurvalet om att man hittar eller får kontakt med 

respondenterna via en kontakt man har från början. Vi kontaktade därför gymnasieläraren och 

berättade att vi är högskolestudenter och att vi ska skriva vårt examensarbete i sociologi och 

förklarade att vårt syfte med vår studie var att belysa invandrartjejers upplevelser, känslor, 

tankar etc. kring sig själva i det svenska samhället. Han tyckte vidare att syftet med vår studie 

lät intressant och därför valde han att hjälpa oss. Han hjälpte oss genom att få en kontakt med 

två tjejer som han tyckte skulle vara lämpliga personer till vår studie. Vi fick hjälp på plats och 

redan den dagen vi kontaktade honom så lyckades vi bestämma tider för intervjuer. Eftersom vi 

vänt oss till en gammal lärare på gymnasiet så valde vi tjejerna som fanns tillgängliga och som 

han rekommenderade till studien. En annan anledning är också eftersom vi har begränsad tid åt 

själva studien. I vårt fall kom några av tjejer vi intervjuade först som gav oss tips om andra 

tjejer som kunde tänka sig ställa upp för intervjuer till vår studie. 

Presentation av respondenterna 
 

Vi valde till slut att intervjua tio stycken tjejer med invandrarbakgrund mellan åldrarna 16-19. 

Alla tjejer har bakgrund i Mellanöstern, en del av tjejerna är födda i Sverige men som har 

föräldrar som är födda i Mellanöstern. Resterande delen av tjejerna är födda i Mellanöstern och 

har bott i Sverige några år. Alla respondenter studerar med andra ord på samma gymnasieskola. 

Våra respondenter studerar på olika gymnasieprogram, de flesta av respondenterna studerar på 

det naturvetenskapliga programmet medan resterande respondenter studerar på det 

samhällsvetenskapliga programmet. Alla respondenter bor med sina familjer och alla utom en 

har syskon. Det som är gemensamt för respondenter är att de alla har en invandrarbakgrund i 

Mellanöstern, men alla härstammar inte från samma land. De flesta av respondenterna har 

bakgrund i Irak, medan resten av dem har bakgrund i Syrien och Turkiet. I början av 

resultatkapitlet inleder vi mer att beskriva intervjupersoner.    
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Kvalitativ forskningsintervju 
 

I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa forskningsintervjun, detta för att komma förstå 

invandrartjejers uppfattningar kring sig själv som invandrartjej i det svenska samhället samt 

deras livsvärld. För att kunna förstå tjejerna och nå en djup förståelse så ansåg vi att intervju är 

det lämpligaste sättet för oss att komma fram till förståelse kring studieområdet. Kvalitativa 

studier har som mål att skapa insikt och förståelse och att karaktärisera något. I en kvalitativ 

studie är det viktigare att få innehållsrika svar än att få många svar, kvaliteten är rättare sagt 

viktigare än kvantiteten. I en kvalitativ studie bearbetar man utifrån den induktiva metoden, 

forskaren arbetar inte utifrån en teori utan har istället mer generella forskningsfrågor inom de 

valda området. Detta för att få respondenten att kunna tala fritt och som i sin tur leder till att 

forskaren får en bättre förståelse kring studieområdet (Byström, 2011, s.74). Inom den 

kvalitativa intervjun är målet att intervjun ska få röra sig i olika riktningar, att den får göra det 

skapar kunskap om var respondenten anser vara väsentlig och viktigt. Det handlar alltså om att 

fokus eller rättare sagt tyngdpunkten läggs på respondenternas egna synsätt, uppfattningar och 

tankar (Bryman, 2002;300). De kvalitativa intervjuerna är flexibla, frågorna kan anpassas av 

forskaren under samtalets gång, vilket betyder att forskaren inte är låst vid fasta frågor. I en 

kvalitativ intervju har forskaren möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna. I denna 

typ av intervju är målet forskaren att kunna åstadkomma fylligare samt detaljerade svar av 

respondenterna, detta kan man komma fram till genom att exempelvis respondenten intervjuas 

flera gånger (Bryman, 2002;300). Vi kan sammanfatta det som sagts ovan med att forskarens 

mål är försöka uppnå en situation där intervjupersonen ska kunna tala så fritt som möjligt. Trots 

att det finns en frihet för respondenten att tala fritt så är det samtidigt forskaren som styr 

intervjun, detta med genom att till exempel fokusera på vissa specifika teman och 

frågeställningar. 

 

Eftersom vårt mål är att kunna förstå invandrartjejers uppfattningar kring sig själv som 

invandrartjej i det svenska samhället samt deras livsvärld så anser vi att den kvalitativa 

forskningsintervjun blir det lämpligaste. Inom hermeneutiken är dialogen en viktig del, det är 

viktigt att en intervju har en slags öppen dialog. Därför valde vi att samla in vårt data genom att 

forma våra intervju frågor på ett öppet sätt, just för att skapa den öppna dialogen i intervjuerna 

med respondenterna. Intervjun kan ses som ett samtal mellan forskare och respondent (Binding 

& Tapp, 2008, s.124). Vi valde att i vår studie använda oss av semistruktuerade intervjuer. En 

semistruktuerad intervju innebär att frågorna inte är låsta och att nya frågor formulerades efter 

respondenternas givna svar. Det innebär också att samma frågor ställdes till alla respondenter 

och att frågorna har öppna svarsmöjligheter. Detta leder till att respondenterna har samma 

möjligheter att säga sin åsikt om samma frågor.  

 

Genomförande av intervjuerna 
 

När vi blev rekommenderade att kontakta de två elever som är källan till att vi kunde få tag på 

alla våra 10 respondenter så fick vi komma in under lektionstid och berätta om vår studie. När 

vi kort gick igenom syftet med vår studie samt forskningsetik så blev vi positivt förvånade hur 

snabbt det gick att bestämma tid och plats med intervjupersonerna. Vi bad tjejerna som ville 

delta i studien att skriva upp namn och kontaktuppgifter på ett papper och efter det bestämde vi 

tillsammans med tjejerna tider för intervjuerna som alla genomfördes på deras skola. En 

anledning till att intervjuerna genomfördes i skolan var eftersom eleverna tyckte att det var 

smidigare i skolan är utanför skolan. De ville helst genomföra intervjuerna i skolan på grund av 

att de har mycket studier och behöver sin fritid till att studera inför prov etc. Av den 
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anledningen kom eleverna överens med sina lärare att få gå ifrån lektionerna för att delta i 

intervjuerna. Och detta accepterades av lärarna. En annan anledning till varför vi genomförde 

intervjuerna med tjejerna på skolan, var att vi ansåg att det bra för oss att få ett helhetsintryck 

av deras upplevelser och uppfattningar kring sig själva om deras vardag om vi fick vara i 

skolan, deras naturliga miljö. Vi bestämde att vi skulle träffas vid skolans entré, då vi inte hittar 

så bra i deras skola. Därefter satt vi i ett uppbokat grupprum för att få en lugn och tyst miljö, 

detta för att inte bli störda under intervjun och för att inspelningen inte skulle innehålla oljud.  

Vi spelade in intervjuerna då vi anser att det till att studiens trovärdighet stärks genom att det 

finns citat som informanterna har sagt och som inte går att glömma bort till jämförelse att inte 

spela in intervjun.  Dessutom kan forskaren koncentrera sig på det som informanten säger 

under intervjun och att det blir en noggrann analys (Bryman, 2002;310). Tjejerna blev först 

tillfrågade om det var okej att spela in samtalen och alla tjejer godkände det, vilket var en 

fördel för oss.  

 

Vi inledde varje intervju med att berätta om syftet med vår studie. Till intervjuerna förberedde 

vi frågor i en intervjuguide som vi följde under intervjuns gång. Intervjuguiden (se bilaga 2) 

bestod av bakgrundsfrågor, och andra frågor indelade i ett antal teman som vi ville få svar på. 

Temana berörde vardagen och fritiden, sociala relationer, familjerelationer och regler, bilden av 

invandrartjejen, diskriminering och exkludering. Vi ställde även följdfrågor och utvecklade 

frågorna för att få mer utförliga svar.  

 

Intervjuerna genomfördes nästan helt på svenska, eftersom tjejerna hellre ville tala svenska än 

sitt modersmål (som i de flesta fall var arabiska). Ibland upplevde vi att det var svårt för vissa 

tjejer, speciellt för de som bott i Sverige en kortare tid att uttrycka sig kring vissa frågor som vi 

ställde. Vi fann att det var språket som hämmade dem, eftersom vi båda är även arabisktalande 

så erbjöd vi de därför att tala arabiska om det var ett bättre alternativ. Målet med att vi erbjöd 

de att tala arabiska istället var att få rikligare information samt utvecklande svar på våra frågor. 

Därför är vissa delar av samtalen på arabiska istället för svenska. Att vissa fick tala arabiska 

fick tjejerna att känna sig mer trygga i samtalet eftersom vi kan tala deras språk. Vi upplevde 

också att vi som forskare kom svaren närmare och förståelsen blev vissa gånger djupare. Men 

vi vill också nämna att vi erbjöd de prata svenska endast om de stannade till och inte kunde 

svara på frågan på grund av språket, detta för att inte få tjejerna att framstå som ”dåliga” på 

svenska.  

 

Vi båda var med under alla tio intervjuer och vi ställde båda frågor till intervjupersonen 

eftersom vi ansåg att intervjupersonen kunde känna sig obekväm om endast en av oss ställde 

frågor medan den andra iakttog. Vi ansåg också att det var viktigt att båda var med under 

intervjuerna eftersom det också leder till att vi båda får se de intryck som äger rum i samtalet 

mellan oss och intervjupersonen. Att vi båda var med ledde också till att vi kunde komma med 

olika följdfrågor som en av oss kanske inte skulle uppmärksamma. Det hände också att en av 

oss glömde en fråga under intervjun, att vi båda var med ledde i detta fall att vi kunde påminna 

varandra om vissa saker som vi kanske glömt eller råkat hoppa över. Vi anser att informationen 

blir rikare av att båda författarna är med eftersom det också kan leda till flera tolkningar senare 

kring materialet som kan vara intressant än att det bara finns en enda tolkning. 

 

Detta var viktig inställning för oss när vi skulle intervjua tjejerna, vissa frågade exempelvis hur 

lång intervjun skulle vara men vi valde att absolut inte lägga vikt på tid, detta för att kunna 

samla in mer och rikligare information. Detta visade sig även i slutet, vissa intervjuer var längre 

än andra. Vi ansåg också att det var viktigt för oss som forskare att vid datainsamlandet skapa 

ett dialogiskt klimat. Ett dialogiskt klimat är rättare sagt viktig för att skapa en genuin dialog. 
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Det är också viktigt att ha ett subjekt/subjekt relation i dialogen istället för ett subjekt/objekt 

relation. För att vi som forskare ska kunna förstå respondenterna vid datainsamlingen behöver 

vi först förstå vad respondenterna menar för att kunna förstå ämnet som diskuteras under 

samtalet. Det som var en fördel med intervjuerna och samtalen var att vi båda har ursprung från 

Mellanöstern och detta ledde till en djupare förståelse. Detta eftersom vi båda har samma 

bakgrund som tjejerna som vi intervjuat. När de till exempel tog upp vissa fall som var 

kopplade till kultur och traditioner så förstod vi de bättre eftersom vi delar samma kultur och 

traditioner. Vi eftersträvade en öppen dialog, vi gav utrymme till tjejerna att berätta hur de ser 

på sig själva som invandrartjej i det svenska samhället utan att ha någon förväntning på utfallet. 

Eftersom vi hade samma bakgrund som tjejerna så tyckte vi att det var viktigt att ha en öppen 

dialog, det leder till att vi får en ny förståelse som hjälper oss att vidga synen om fenomenet. 

 

Vår förförståelse 
 

Vi som är författare till den här studien är två kvinnor med invandrarbakgrund i Mellanöstern: 

en av oss är andra generationens invandrare med föräldrar från Syrien och den andra är 

invandrare med bakgrund från Irak. Vi har liknande kulturella bakgrunder eftersom Syrien och 

Irak är grannländer. Eftersom vi båda har bakgrund i Mellanöstern så har vi också en 

förförståelse kring invandrartjejer och deras möjliga upplevelser och erfarenheter av 

livssituationen i det svenska samhället. Eftersom vi båda har invandrarbakgrund och egna 

erfarenheter, uppfattningar och upplevelser kring området vi studerar så är vi medvetna om att 

det kan ha betydelse för analysen samt tolkningen av intervjumaterialet. Av den anledningen 

anser vi det viktigt att vi skriver kort kring vår förförståelse för att få dig som läsare att kunna 

se vår studie som pålitlig och för att kunna förstå var gränser går mellan vår förförståelse och 

vår förståelse.  

 

Det som har påverkat vår förförståelse är först och främst våra upplevelser, så som upplevelser 

inom släkt och familj, men även upplevelser som kvinna i sociala situationer och i det svenska 

samhället. Vi båda upplever att vi under vår uppväxt som ungdomar inte fått den friheten som 

en svensk tjej kanske får. Vi har varit ganska strängt hållna och kontrollerad när vi var yngre. 

Därför kan vi säga att vår förförståelse är att unga tjejer med invandrarbakgrund oftast har 

mindre frihet i det svenska samhället. Det som också bidragit till den förförståelse vi har är 

media. Media spelar en rätt stor roll i dagens samhälle det vi läser i tidningar och ser på tv 

påverkar vår förförståelse mer eller mindre. Unga tjejer med invandrarbakgrund i allmänhet 

brukar oftast framställas som hämmade, kontrollerade, och strängt hållna. Även hederskultur 

och hedersvåld kopplas till tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern. Detta har fått oss att 

oundvikligt skapa oss förutfattade meningar om unga tjejer med invandrarbakgrund och deras 

situation eftersom det på något sätt förstärker det vi själva upplevt när vi växt upp som unga 

tjejer i det svenska samhället. Det kan låta konstigt att trots att vi har invandrarbakgrund så har 

vi förutfattade meningar om deras situation då vi har en liknande bakgrund som dem. Vi vill 

därför med vår förförståelse även visa att det inte bara är etniska svenskar som har fördomar 

om unga tjejer med invandrarbakgrund, utan även vi med invandrarbakgrund kan ha fördomar 

om människor som kommer från andra länder. Därför anser vi att som författare och forskare 

bör vara medveten om sina fördomar och förutfattade meningar innan man börjar med 

analysarbetet samt tolkningen av datamaterialet. Här vill vi även säga att vi är medvetna om vår 

förförståelse, att det kan påverka oss vid analysen. Men vi bör också säga att den är en tillgång i 

analysen, trots det så ser vi vikten av att vi bör att vara öppna inför vad intervjupersonerna 

säger. 
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Analysförfarande 
 

Inom denna del så ska vi redogöra för hur vi har utfört vårt analysarbete. Som vi nämnt tidigare 

så finns det ingen riktig sanning när man studerar ett fenomen. Inom hermeneutiken finns det 

flera olika tolkningar av ett och samma objekt. Det finns heller inga riktiga riktlinjer för hur 

tolkningsprocessen bör se ut, detta på grund av att tolkningsprocessen kan se olika ut beroende 

på vem forskaren är och beroende på studieobjektet. Därför anser vi att det är viktigt att 

redogöra för hur vi har gått till väga när det gäller tolkningsprocessen. Vi ska presentera de 

olika steg vi har använt oss av i analysarbetet, men även redogöra för tolkningsprocessen. 

Ödman menar att vi tolkar för att förstå och tolkningen har nämligen två riktningar den ena är 

att tolkningen har i uppgift att frilägga mening och den andra är att tilldela mening. De här två 

riktningarna kan ses som riktningar från nuet och mot det förflutna där förförståelsen hjälper 

oss att förstå. För att förståelsen ska uppnås är det viktigt att forskaren vågar se texten som en 

partner i dialog (Ödman, 2007; 48-49). Sedan nämner Ödman att tolkningsprocessen kan 

kategoriseras i tre huvuddimensioner: (1) pendlingen mellan framtid och förflutet, (2) 

pendlingen mellan olika analys- och abstraktionsnivåer och (3) fokuseringen på inre eller yttre 

verklighetsanknytning (Ödman, 2007; 97-105). 

 

Vi började med att transkribera intervjuerna, när vi senare hade transkriberat materialet så läste 

vi materialet flera gånger för att komma nära materialet. Vi fann detta ett sätt att underlätta det 

senare analysarbetet. För oss var det viktigt att titta på delar av samtalet för att kunna förstå 

helheten. Men vi såg också vikten av att se hela texten för att förstå delarna. Att kunna se helhet 

kräver att se delarna så som i ett pussel. 

 

Här kommer därför den hermeneutiska cirkeln in som då handlar om en pendling mellan helhet 

och delar vilket också utgör grunden för förståelsen. I detta steg har förförståelsen stor roll vi 

kan aldrig gå ifrån vår förförståelse. Den hermeneutiska cirkeln förändras jämt genom att 

tolkning som leder till förståelse hjälper oss att utvidga vår förståelsehorisont. För att kunna 

öka förståelsen och att komma till en förklarning av ett fenomen eller ett studieområde så 

behöver man ta förståelsen till en högre abstraktionsnivå än vad den var tidigare. Förståelsen 

kan man höja genom att den cirkulära förståelseprocessen utvecklas mot den hermeneutiska 

spiralen. Inom den hermeneutiska spiralen så förs tolkning och förståelse in i nya kontexter. De 

får nya betydelser och kunskapen hos forskaren om det tänkta fenomenet blir djupare. Cirkeln 

utvecklas till en spiral utan bestämd början eller slut, där vi som forskare utmanas att söka 

djupare förståelse (Ödman, 2007;98-107).  

 

För att vi ska konkretisera så valde vi att dela tolkningen in i fyra olika steg. Första steget var 

att sammanställa det transkriberade materialet, vi delade upp varje intervju för sig. Dessa 

sammanställningar visar en beskrivning av vad vi fick av samtalen men de ger också en kort 

presentation av respondenterna. Steg två gick ut på att dela intervjuerna in i teman vilket 

skapade den preliminära tolkningen där citat från respondenterna tas upp för att öka validitet till 

temat. I steg tre jämfördes intervjuerna teman lades ihop, togs bort, gjordes om vilket gav oss 

en djupare tolkning. Och i det sista steget var målet att komma fram till en huvudtolkning där 

nya tolkningar kopplades ihop den tidigare tolkningarna som vi fick fram men även med 

teoretiska ramverket, för att besvara studiens frågeställning.  
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Etik 
 

När man utför en studie så är det viktigt att reflektera över etik och möjliga etiska problem. Vi 

valde att gå igenom vid första tillfället vi träffade tjejerna de etiska kraven eller rättare sagt de 

etiska principerna inom forskning. Bryman talar om de fyra principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Bryman, 2011; 131-132). Först 

talade vi om informationskravet som handlar om att vi som forskare bör informera om 

undersökningens syfte, men även vilka vi är som forskare, och vem som står bakom 

undersökningen, och sist hur undersökningen går till. Vi berättade att vi var 

beteendevetarstudenter från Mälardalens Högskola och att vi ska skriva vårt examensarbete. Vi 

nämnde att vi var intresserade av att studera invandrartjejer, hur de ser sig själva som 

invandrartjej i det svenska samhället och att vi ville ta del av deras upplevelser, känslor, 

uppfattningar och tankar. Efter det gick vi igenom samtyckeskravet som handlar om att 

forskaren ska berätta att det är valfritt att delta i forskningen. Men även att om man vill delta 

och senare ångrar sig så kan man avbryta sitt deltagande när man vill. Vi berättade att vi gärna 

ville ta hjälp av tjejerna men samtidigt så informerade vi tjejerna att de fick avbryta sitt 

deltagande när de kände för det. Vi kände också att konfidentialitetskravet var viktigt att gå 

igenom, den handlar om att forskaren har ansvaret att förmeddela deltagarna att den 

informationen som kommer att samlas in kommer vara anonym. Men det handlar också om att 

deltagarna ska få veta att ingen har tillgång till deras riktiga identiteter. Vi förklarade att allt 

tjejerna säger under intervjun inte kommer att offentligt framföras och att informationen vi får 

av dem är anonym. Sist gick vi igenom nyttjandekravet som handlar om hur forskaren kommer 

att behandla materialet och hur den ska användas, till exempel hur materialet ska publiceras 

(Bryman, 2011, s. 131-132). Vi nämnde slutligen att vi kommer att använda deras 

uppfattningar och upplevelser inom vår skriftliga del till resultaten av forskningen. 

 

Eftersom vi studerat unga tjejer mellan 16-19 år så dök frågan om var gränsen går för att få 

delta utan målsmans underskrift med tanke på att vissa tjejer inte är myndiga än. Vi bestämde 

oss för att ringa vetenskapsrådet för att fråga kring det och fick hjälp med hur vi som forskare 

ska förhålla oss etiskt i en studie. Hon som pratade med oss menade på att det var lagligt att ta 

del av människor som var över 15 års ålder just för att när man är i den åldern så kan man själv 

bestämma kring dessa frågor. Vi berättade lite kort om syftet kring vår studie och då dök andra 

frågor, hon sa exempelvis att vi inte fick ställa frågan vilket land kommer du ifrån utan att fråga 

först om det var okej för de att ta del av deras etnicitet. Innan vi avslutat samtalet så erbjöd hon 

en elektronisk bok kring etisk och moral när det gäller forskning. 

 

Hermeneutikens begränsningar  
 

Att tolka saker och ting behöver inte vara så svårt, inom hermeneutiken menar man att det är 

enkelt att skapa olika tolkningsalternativ till en och samma företeelse. Det betyder att en 

begränsning inom hermeneutiken är att en och samma företeelse eller rättare sagt objekt kan 

tolkas på olika sätt beroende på den individen som gör det. Problem som uppkommer när olika 

tolkningsalternativ dyker upp beroende på vem som har tolkat objektet är; vilken tolkning ska 

vi välja?(Ödman, 2007; 108). En hermeneutisk forskare kan påverka resultatet med sin 

erfarenheter men även med hans/hennes uppfattningar. Forskaren bör vara medveten om sin 

förförståelse för att undvika att påverka eller att ha en slags kontroll över hur mycket man 

påverkar resultatet och tolkningen. Detta genom att exempelvis skriva ned sin förförståelse. Att 

skriva ner sin förförståelse kan få forskaren att lättare se när han/hon påverkar tolkningen. Men 

det finns också en annan begränsning, nämligen när forskaren använder sig av sin tidigare 



 
 

28 

forskning och teori som stödjer det som tolkas. När man som forskare ska skriva och studera ett 

fenomen så redogör man för tidigare forskning samt en teori som forskaren använder senare i 

studien, då man exempelvis ska förklara intervjumaterial etc. Detta kan leda till att forskaren 

börjar redogöra sin datainsamling (intervjuer) med hjälp av teorin, vilket i sin tur leder till att 

forskaren inte är öppen för sitt material som han/ hon har samlat in. Sammanfattningsvis kan vi 

säga att det är viktigt att teorier inte används på ett förutsägbart sätt, men även att man som 

forskare ska undvika att resultatet av sin analys är mer beroende på teorin än på data. För att 

undvika det så ska man inte inmata teori för tidigt i tolkningsprocessen, detta på grund av att 

det stör den förståelsen mer än att det hjälper (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008, s.283). 

Slutligen vill vi också nämna att en begränsning med den hermeneutiska metoden är att en 

annan forskare inte kan upprepa studien med de exakta resultaten och förutsättningar som leder 

till att en annan forskare kommer inte fram till samma resultat just för att vi tolkar olika samma 

objekt. Alltså de resultaten vi har åstadkommit kan en annan forskare inte få fram, detta på 

grund av att forskaren har olika förförståelse samt olika tolkningar av datainsamlingen. 
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6. Resultat och analys 
 

Sammanställning av intervjuerna 
 

För att enklare kunna följa den hermeneutiska cirkeln och sedan spiralen så ansåg vi det 

underlättande att börja med att göra en sammanställning av alla tio intervjuer. En 

sammanställning följer här nedan av varje intervju där vi kort presenterar respondenterna. För 

att skapa en bättre inlevelse för dig som läser vår studie så har vi valt att skriva andra namn till 

alla respondenter, detta för att även behålla materialet anonymt. 

 

Mariana är 16 år och är född i Sverige men hon har invandrarbakgrund i Mellanöstern. 

Marianas föräldrar kommer från Turkiet men har bott i Sverige i över trettio år. I Marianas 

familj är de sammanlagt sex personer. Hon har en lillasyster, och två yngre bröder. Marianas 

föräldrar är utbildade, hennes mamma är utbildad till gymnasielärare och hennes pappa är 

frisör. Mariana är en väldigt studiemotiverad elev och läser på det naturvetenskapliga 

programmet med idrottsinriktning basket. Mariana brukar oftast på fritiden studera eftersom 

hon menar att det är högt tempo att studera det naturvetenskapliga programmet. När hon inte 

studerar på fritiden brukar hon umgås med familj, släkt och vänner. Då går hon bland annat på 

bio har tjejkvällar etc. Hon tycker också om att läsa och titta på film/serier. 

 

Samira är 18 år. Hon är född i Irak och har bott i Sverige i fyra år. Samira kom till Sverige på 

grund av kriget som pågår i Mellanöstern och som drabbar även Irak. Samira är syster till en 

yngre bror samt en yngre syster, hon är äldst bland syskonen. Samiras föräldrar är inte 

utbildade men studerar det svenska språket idag för att kunna få ett jobb. Samira studerar på det 

naturvetenskapliga programmet och betonar vikten för att skaffa sig en utbildning, hon påpekar 

att hon inte vill ha det svårt som hennes föräldrar har det på grund av att de inte har någon 

utbildning. Samira brukar oftast studera på sin fritid och ta hand om sin lilla syster som är 9 år. 

På helger jobbar hon på en tobak för att spara lite pengar. När Samira inte studerar på sin fritid 

tycker hon om att lyssna på musik och titta på filmer. Hon brukar även gå ut med vänner när 

det finns tid för det. När hon umgås med sina vänner så brukar de äta ute eller sitta på ett fik.  

 

Fahima är 18 år. Hon föddes i Irak och har bott i Sverige i ca 10 år. Fahima studerar på 

samhällsprogrammet och tycker om att studera mer i skolan än hemma. Fahima har en bror som 

är fyra år och en syster som är femton år. Hennes föräldrar är båda födda i Irak, och de är båda 

utbildade. Mamman var lärare i Irak men idag jobbar hon som undersköterska. Fahimas pappa 

var elektriker i hemlandet men jobbar idag som bagare. Under vardagar går Fahima till skolan 

och på fritiden umgås hon med kusiner och vänner. Hon berättar att hon föredrar att ha fritid 

mer än att studera, och av den anledningen så studerar hon inte så mycket när hon kommer 

hem. På fredagar och söndagar går hon i kyrkan, men ibland kan det också inträffa att hon bör 

arbeta på pappas bageri. 

 

Gina är 18 år och är född i Irak hon har bott i Sverige i tre och ett halvt år. Gina studerar på det 

naturvetenskapliga programmet och är en studiemotiverad tjej. Hon ser utbildningen som det 

viktigaste i livet. Gina bor med sin familj och har fem systrar och två bröder. När hon talar om 

sin familj så beskriver hon de som religiösa och att de är fasta vid kulturen och traditioner. Gina 

är det yngsta barnet i familjen och alla hennes syskon är utbildade. Mamma är inte utbildad 

medan pappan är ingenjör från sitt hemland men jobbar just nu som taxichaufför samtidigt som 

han läser språk kurser i svenska. Gina studerar oftast på sin fritid och önskar att hon hade mer 

fritid. Hon umgås med sina vänner i skolan eftersom ibland kan det bli problem om hon ska 
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träffa sina vänner utanför skolan. Föräldrarna är väldigt stränga. När Gina inte studerar så 

tycker hon om att lyssna på musik, titta på film och surfa på nätet.  

 

Hanna, 17 år, är född i Irak och har bott i Sverige de senaste fyra åren. Hanna studerar på det 

samhällsvetenskapliga programmet och är intresserad av ämnet religion. Hanna bor hos sina 

föräldrar och har en syster som är ett år yngre än henne. Hannas föräldrar är också födda i Irak. 

Pappan är civilekonom från sitt hemland men idag har han startat en livsmedelsaffär som han 

även jobbar i. Hannas mamma är utbildad lärare i sitt hemland och här i Sverige arbetar hon 

som förskolelärare. Hanna berättar att hon på sin fritid studerar mestadels och att hon har mer 

fritid under helgen. När Hanna har fritid så tycker hon om att umgås med vänner och familjen. 

Hon berättar att på fredagar och söndagar går hon till kyrkan. När hon inte har prov och läxor 

så brukar hon surfa på nätet, exempelvis Facebook eller titta på film. 

 

Johanna är 17 år och är född och uppvuxen i Sverige och bor hos sina föräldrar. Johanna har 

invandrarbakgrund i Mellanöstern då båda hennes föräldrar är födda i Syrien. Johanna har två 

äldre systrar, som går på högskola, och en lillebror, som går i grundskolan. Johannas föräldrar 

är båda utbildade, hennes mamma är förskolelärare och pappan är skomakare samt 

egenföretagare. Johanna studerar på det naturvetenskapliga programmet och är väldigt 

studiemotiverad. Johanna tycker om att läsa böcker och titta på film när hon har tid för det. På 

sin fritid umgås hon mycket med familjen, hennes systrar till mestadels, men även med hennes 

närmaste vän. Johanna tycker om att sporta och hon menade om hon hade mer fritid än den hon 

har idag så skulle hon helst vilja utöva någon sport. 

 

Vivian är 17 år. Hon är född och uppvuxen i Sverige, men har invandrarbakgrund då hennes 

föräldrar är födda i olika länder. Hennes mamma är född i Finland och hennes pappa i Syrien. 

Vi valde att ta med henne i studien eftersom kravet var att tjejerna ska ha bakgrund i 

Mellanöstern, vilket Vivian har eftersom hennes pappa kommer därifrån. Vivian studerar det 

naturvetenskapliga programmet och vill fortsätta studera på högskola efter studenten. Vivian 

bor hos sina föräldrar och har två äldre bröder. Den ena brodern är gift men den andra bor 

fortfarande kvar med Vivian. Vivians föräldrar är båda utbildade, hennes mamma arbetar inom 

äldreomsorgen och hennes pappa arbetar som vaktmästare på en grundskola. På fritiden är det 

mycket studier som hon ägnar sig åt. Men när Vivian har fritid åt annat än studierna tycker hon 

om att umgås med vänner, läsa böcker och titta på film.  

 

Lana, 18 år, är född i Irak men kom till Sverige för sex år sedan. Lana bor med sina föräldrar 

och har inga syskon. Hennes föräldrar är utbildade i sitt hemland, mamma är ekonom men 

arbetar just nu som kassörska och pappa studerar för att bli taxichaufför men var chef på ett 

bolag i sitt hemland. Lana studerar mycket på sin fritid eftersom hon studerar det 

naturvetenskapliga programmet. När Lana har fritid, det vill säga när hon inte studerar så 

umgås hon mycket med sina vänner. Annars tycker Lana om att titta på film och läsa böcker. 

På helgerna går hon till kyrkan och träffar sina vänner och släktningar. 

 

Maria är 17 år gammal. Hon är född i Irak, precis som sina föräldrar, och kom till Sverige för 

tre år sedan. Maria har tre systrar, två av dem är bosatta i Sverige och en i Irak Maria är yngst i 

familjen. Hennes systrar är utbildade och även hennes föräldrar är utbildad i sitt hemland. 

Pappa är lärare med arbetar som taxichaufför och mamma är utbildad till ingenjör men är 

arbetslös. Ena systern är utbildad till tandläkare, den andra till receptarie och den tredje är 

ekonom. Maria studerar på det naturvetenskapliga programmet och vill bli läkare i framtiden. 

På fritiden är det mycket studier hon ägnar sig åt, men finns det fritid över så vill hon helst ut 

med sina vänner. Föräldrarna ställer sig kritiska till vissa saker som Maria vill göra på fritiden, 
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exempelvis umgås med vänner. I andra fall så tycker Maria om att titta på film och lyssna på 

musik.  

 

Jasmine är 18 år gammal och är född i Irak, men har de senaste fem åren bott i Sverige. 

Jasmine studerar på det naturvetenskapliga programmet och vill bli tandläkare i framtiden. Hon 

bor med sin familj som består av mamma, pappa och två yngre bröder. Mamman är utbildad till 

civilingenjör i Irak men idag arbetar hon inom äldreomsorgen Jasmines pappa är också utbildad 

till ingenjör men arbetar just nu som taxichaufför. Jasmine studerar oftast under vardagar och 

menar att hon inte har så mycket fritid. Fritid har hon mest på helger. På fritiden går Jasmine 

till kyrkan och umgås med familjen och vänner. Hon gillar att även fotografera saker och ting 

samt simma på fritiden. Jasmine brukar umgås med vänner som hon känner utanför skolan, hon 

nämner också att hennes närmsta vän bor i USA. När Jasmine och hennes vänner träffas pratar 

de om allt, de brukar oftast fika och gå på bio.  

 

Efter att ha läst vårt intervjumaterial ett flera antal gånger och även lyssnat på intervjuerna flera 

gånger, samt läst de teorier och tidigare forskning som vi har använt oss av så ska vi nu 

presentera våra tolkningar. Utifrån allt vi har läst som vi nämnde precis så har övergripande 

teman som; familjen, föräldrarelationer, syskonrelationer, frihet och etnicitet dykt upp vid den 

preliminära tolkningen. Vi vill även nämna att vissa teman som dyker upp i den primära 

tolkningen kan komma att omformas men även behållas till den kommande tolkningen. Vissa 

teman kan även försvinna i den senare tolkningen. 

 

 

Primära tolkningen 
 

Vid vår primära tolkning fann vi teman så som teman: 1) förhandling inom familjen, 2) sociala 

relationer, 3) tjejernas position i det svenska samhället. Under dessa teman så kan även 

underteman att finnas.  

 

Förhandlingar inom familjen 

 

Föräldrarelationer 

 

Först vill vi framföra våra tolkningar kring tjejerna relation till sin pappa. Gemensamt för alla 

respondenter är att alla tio tjejer har en god relation till sin pappa. Alla nämner att de har en 

närmare relation till sin pappa och att pappan anses vara den snälla personen av bägge 

föräldrarna. Maria uttrycker sin relation till sin pappa på följande sätt:  

 

När jag vill ut med mina vänner så frågar jag pappa… pappa har lätt att säga ett okej… 

mamma är den stränga hos oss men ibland kan det ju hända att när jag ställer frågan till 

pappa så säger han fråga din mamma kolla vad hon tycker… det brukar vara jobbigt då… 

mamma vill ju veta allt… och hon brukar säga att jag inte får gå till opassande ställen… ja 

du vet… typ… disco hon menar att det bara är män som går på disco… hon menar att det 

bara finns slampor på disco. Mamma fick ju aldrig gå på disco… hon menar att det är 

skamligt för en tjej att vara på sådana ställen… min pappa är inte så fast vid kultur och 

religion och ser det som mindre problematiskt. 
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Här kan vi se att Maria är mer nära sin far, hon har en bättre relation till sin far än mor. Utifrån 

våra tolkningar och vår förståelse så tolkar vi ovanstående citat till att Maria är mer öppen och 

nära sin pappa. Hon menar att mamman är mer sträng och att hon även tycker att Maria ska 

hålla sig till passande ställen när hon är ute. Disco för Maria är absolut ett ställe hon får vara 

på, vi tolkar detta eftersom hennes mamma själv inte fick gå på disco på grund av att det är ett 

skamligt ställe. Mycket av det Maria säger tyder på att Marias mamma är mer traditionell och 

följer de normer och värderingar som finns inom deras kultur. Enligt vår analys och tolkning av 

Marias citat så förstår vi att Marias mamma är fast vid kulturella normer som hon har med sig 

från sin uppväxt och som hon vill applicera på sin dotter. Vi kan även se hur kön är viktigt för 

hennes mamma när det gäller var Maria får vistas, hon menar till exempel att endast slampor 

går på disco och av det anledningen så får inte Maria gå på disco. Hennes mamma menar att 

om Maria går på disco så finns det en risk att Maria får ett dåligt rykte om att hon umgås med 

slampor. Vi kan även tolka detta till att hon är en överbeskyddande mamma som är rädd om sin 

dotter, kanske till att hennes dotter inte ska bli utnyttjad av männen som går på disco. Vid 

denna tolkning och analys så har begreppet identitetsskapande dykt upp. Giddens menar att det 

inte är möjligt nuförtiden att människor i ett föränderligt samhälle orienterar sig genom att följa 

föräldrarnas generations livsmönster, identiteter eller kultur. Människor i det moderna 

samhället måste själva finna sin egen väg och position, därför blir det mer svårt för de som har 

en invandrarbakgrund. Här kan vi förklara denna svårighet med hjälp av Marias berättelse, där 

mamman vill att hennes dotter ska gå i hennes fotspår trots att hon lever i ett modernt samhälle. 

Här kan vi också förstå, att det inträffar konflikter mellan Maria och hennes mamma när hon 

försöker hitta sin väg och position i samhället för att vidare skapa sin egen identitet. Dessa 

spänningar kan också förklara varför Maria är närmare sin pappa än mamma. 

 

Slutligen så vill vi även kort belysa de andra tjejerna som resonerade kring relationen till sina 

föräldrar. Många av tjejerna menade att de frågar pappan mer om vissa saker till exempel om 

de får gå ut med vänner, sova över hos vänner eller vara sent ute. De menade på att de frågar 

hellre pappan eftersom mamman är mer sträng som i Marias fall. Lana och Fahima uttrycker 

sig på följande sätt: 

 

Lana; Asså mamma är den som är mest sträng…jag tror det är eftersom vi ser mamma 

mest…pappa vill ju inte få mig att bli ledsen så han brukar oftast acceptera att jag exempelvis 

får vara ute senare än vanligt…det är skönt att en i alla fall är mindre sträng än den 

andra…haha…annars skulle det vara jobbigt. 

 

Här kan vi utifrån det Lana utsaga kring föräldrarelationen förstå att även hon har en bättre 

relation till sin pappa än hennes mamma. Hon menar att hennes mamma är mest sträng i 

hemmet, och att hennes pappa tillåter henne få vara ute senare än vad hennes mamma tillåter. 

Vi kan också förstå att Lana menar att hon känner att det är bra att en av föräldern är mindre 

sträng, hon menar att det annars hade varit jobbigt om både mamman och pappan varit stränga. 

Eftersom vi tyckte att det var en intressant aspekt i detta område så har vi valt att belysa en 

tredje respondent och hennes utsaga kring sin föräldrarelation.   

 

Fahima; jag brukar oftast prata med pappa när jag hamnar i problem...asså mamma är 

mer sträng än pappa, hon vill veta exakt allt när jag berättar en sak, pappa är mer 

öppen och blir inte lika arg som mamma.  

 

Här kan vi se att oavsett tjejernas olika uppväxt så är Fahima, Maria och Lana mer nära 

sin far, de har en bättre relation till sin far än mor. Men för oss så var det intressant att få 

veta varför de är mer nära sin fader än mor, eftersom det oftast brukar talas om att 
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mamman är mer ”empatisk” och att pappan är mer hård. Vi tolkar detta till att tjejerna är 

mer nära pappan eftersom han är enligt dem är den ”snälla” men att de främst frågar 

pappan och är mer nära honom eftersom han tillåter de få mer utrymme samt att de 

begränsas mindre än om de frågar mamman.  

 

Syskonrelationer 

 

Efter samtalet om föräldrarelationen så gick vi in på hur tjejernas relation till sina syskon ser ut. 

Och här fann vi olika svar bland tjejerna en del beskrev att de hade goda syskonrelationer 

medan andra hade sämre. Därför ska vi nu redogöra på skillnaden mellan två av våra 

respondenter. Gina beskriver sin syskonrelation på följande sätt; 

 

Ingen av mina syskon förstår mig, de litar inte på mig… de ser mig som ett barn. Jag kan 

inte lita på dem… om jag berättar något hemligt till en av mina systrar så bevarar de inte 

hemligheten. Mina bröder är väldigt stränga och de bestämmer över mig… de brukar inte 

låta mig gå ut med mina vänner… och vissa vänner för jag inte ens umgås med. De litar 

inte på mig eftersom de tror att jag kommer försvenska mig och glömma min religion… 

mina syskon… jag menar hela familjen är religiös… de följer traditioner och sånt… så nej 

min syskonrelation ser inte alls bra ut. 

 

Vi tolkar Ginas relation till sina syskon som en problematisk relation, hennes syskon har ingen 

tillit för henne och de ser henne som ett barn just för att hon är yngst i familjen. Oftast är vi 

bekanta med att det är mamman eller pappan samt båda som bestämmer över sina barn, men i 

hennes fall så är det hennes stränga bröder. Ginas bröder påverkar hennes sociala situation 

exempelvis att få gå ut med vänner, hon får till exempel inte gå ut med vem hon vill. Hennes 

bröder har även kontroll kring vem hon får umgås med. Utifrån Ginas upplevelser så tolkar vi 

hennes situation som besvärlig, hon får inte röra sig utanför ramarna detta för att hennes familj 

är rädda att hon ska ”försvenska” sig. Vid vår tolkning av Ginas citat så ser vi en koppling till 

den sekundära socialisationen. Sekundär socialisation sker när barnet rör sig i nya miljöer, det 

vill säga när barnet är i kontakt med dagis, förskola, skola och kompisar osv. Under denna fas 

får individen hjälp av sociala samspel i dess omgivningar då lär individen sig normer, 

värderingar och uppfattningar som tillhör det samhälle individen befinner sig i. Eftersom Gina 

inte får umgås med vem hon vill så utvecklas hon inte som hon vill, hennes sociala relationer så 

som sitt umgänge är format utifrån familjens vilja och uppfattningar. Vi tolkar hennes situation 

så som att Gina är hämmad från att socialisera sig, hon får inte gå ut med sina vänner och gör 

hon det så är det hennes familj som bestämmer med vem hon ska umgås. Här kan vi också 

diskutera kring hur vissa delar av den sekundära socialisationen kan bli problematiska för Gina 

och hennes familj. Eftersom inom den sekundära socialisationen ingår möten med nya miljöer 

och nya vänner, så som i skolan så ser vi hur det blir ett problem för Gina. Enligt hennes familj, 

och mestadels enligt hennes bröder så ska Gina inte umgås med vänner som de anser är 

opassande. Vänner som exempelvis röker eller beter sig avvikande från den religion eller kultur 

Gina tillhör.  

 

Men vi kan även utifrån tjejernas utsagor se att det fanns andra respondenter som hade bra 

relation till sina syskon, en av respondenterna är Mariana och uttrycker sin relation till sina 

syskon på följande sätt:  

 

Jag och mina syskon är väldigt nära… speciellt jag och min bror vi berättar allt för 

varandra… mina små syskon är jag kanske inte så nära…men det är för att de är små…men 
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jag brukar vara barnvakt ibland för mina två yngre syskon…jag är deras ”lilla” 

mamma…hahaha.  

 

Vidare kan vi också se hur Vivan beskriver sin relation:  

 

Jag och mina bröder är väldigt nära trots att de är äldre än mig på flera år…min äldsta bror 

är gift och jag har en bra relation med hans fru…vi kan ibland prata om vissa saker som jag 

inte pratar med min bror. I vår familj är det viktigt att vi har en god syskonrelation. Det är 

viktigt i vår familj att vara ärliga mot varandra…mamma och pappa har lärt oss att vi ska lita 

på varandra och att vi ska berätta saker till varandra.  

 

Här kan vi se att det finns en skillnad mellan våra respondenter. I Ginas fall kunde vi se hur hon 

saknade en tillit till sina syskon medan i fallet om Mariana och Vivian så kan vi se att de har 

mer tillit till sina syskon vilket gör att deras relation blir starkare. Vi tolkar att båda Mariana 

och Vivian har bra relation till sina syskon för att de är ärliga mot varandra samt de litar på 

varandra. De vågar öppna sig och prata om sina hemligheter med sina syskon, tillskillnad från 

Gina som fann aldrig denna tillit i hennes familj.   

Regler i familjen  

 

Som vi nämnde så hade alla tjejer en god relation till sin far. Gemensamt för alla tjejer var att 

de hade en bättre relation till sin far än mor, trots att vi kanske brukar tro att det är tvärtom. 

Detta fann vi som intressant just för att samhället brukar beskriva mannen med invandrar 

bakgrund som kontrollerande, att det är mannen som kontrollerar kvinna och hemmet. Men 

även hur tjejernas relation till sina föräldrar påverkar deras identitetsskapande. Av den 

anledningen vill vi titta närmare på hur tjejerna resonerar kring vem som sätter regler för 

familjen. De flesta tjejer menade att det är mamman som bestämmer och sätter de flesta 

reglerna för familjen. Såhär uttrycker sig Hanna:  

 

I vår familj så bestämmer mamma mer än pappa… mamma är den som bestämmer om jag 

får vara ute sent och så… vissa tror att min pappa kanske bestämmer mer än mamma men 

det är inte så… hos oss delar man ibland på det, men mamma är den stränga av mina 

föräldrar. Ibland kan det hända att jag frågar mamma om jag får sova över hos en vän och 

när hon säger nej så brukar jag då fråga pappa haha… pappa brukar då säga ja, han är 

inte lika hård som mamma. Jag blir ofta irriterad när mamma bestämmer över mig… jag 

brukar säga till henne när ska du förstå att jag snart är 18 år… pappa kan åtminstone fatta 

det ibland. 

 

Här kan vi se att det är Hannas mamma som har störst inflytande när det gäller uppsättning av 

regler i familjen. Vi kan tolka det Hanna beskriver till att det inte är så att pappan är den som 

bestämmer ensam i familjen så som media och samhället beskriver. det kan vi förstå när Hanna 

berättar att hon brukar fråga sin pappa om hon får sova över hos sin vän efter att mamman sagt 

nej. Vi kan också tolka det här till att Hanna har svårt att skapa sin egen identitet. Stier talar om 

separations och individuationsprocesser, det vill säga när barnen blir medvetna om att de är 

fristående människor och då börjar identiteten att utvecklas hos barn. Denna utvecklingsgång är 

mest märkbar hos ungdomar, de flesta ungdomarna separera sig från föräldrar för att skapa sin 

egen identitet. I Hannas fall så tolkar vi att hon är medveten om att hon är en fristående 

människa när hon säger att hon blir irriterad över att hennes mamma inte kan inse att hon är 

snart myndig och ändå så bestämmer hon över henne. Här kan vi diskutera vikten av åldern, 

Hanna menar att hon är snart arton år och ändå så vägrar hennes mamma inse att hon snart är 
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vuxen. Här kan vi se att Hanna strävar efter att få mer utrymme för att kunna göra det hon vill 

göra till exempel att vara senare ute etc. Vi kan utifrån Hannas citat förstå att hon upplever sig 

begränsad och att hennes enda möjliga väg till att få lite mer utrymme är om hon frågar sin 

pappa när hon vill något hon inte får av mamman. Detta påverkar hennes identitetsskapande, 

den blir i vissa fall kontrollerad när exempelvis Hanna inte får gå ut till vissa ställen, detta får 

henne att inte möta vissa miljöer som kan ha betydelse för hennes identitetsskapande. 

 

Här kan vi se att det finns likheter med vem som sätter regler i familjen, båda Samira och 

Johanna berättar att det där mamman som mest sätter regler i hemmet. För att ta del av 

deras berättelser så har vi valt att citera deras utsagor kring regler i familjen. Samira 

berättar: 

 ”Det är båda mamma och pappa som sätter reglar hemma, de är överens om att båda 

ska bestämma lika mycket hemma. Men ibland känner jag att mamma är mer sträng och 

det är hon som sätter alla regler hemma, till exempel om jag ibland frågar pappa om jag 

får gå ut, så säger han, fråga din mamma, om hon säger det ok så kan du göra det. 

Alltså mamma bestämmer nästan allt, allt hemma”.  

Johanna menar också som Samira och Hanna att det är hennes mamma som bestämmer 

till en stor del. Hon menar att:  

Asså ibland kan mina vänner tro att det är pappa som bestämmer för att han ser så 

sträng ut…men det är mamma som bestämmer till en stor del…hon är den som oftast 

brukar sätta regler för oss…till exempel om jag ska gå ut med mina vänner så är det 

mamma som ringer och säger att jag måste hem. 

Trots tjejernas olika bakgrunder och familjer så ser vi hur alla gemensamt har det 

hemma. Det är mamman som bestämmer mer än pappan och det tyckte vi var intressant 

eftersom det oftast talas om den stränga manen som kommer från mellanöstern. I våra 

respondenters fall så kan vi se hur detta inte stämmer då tjejerna menade på att det var 

mamman som bestämde.  

För att sammanfatta hela detta avsnitt så vill vi belysa kort vad vi kommit fram till inom detta 

avsnitt. Vi kan se hur tjejernas relationer till olika familjemedlemmar påverkar deras 

identitetsskapande. Många av tjejerna har god relation till sin pappa jämfört med mamman och 

detta påverkar i sin tur tjejernas utrymme till att leva sitt liv som vidare påverkar deras 

identitetsskapande. Vi tolkar detta till att tjejerna är närmare sin pappa på grund av att mamman 

är mer sträng, kontrollerande och traditionell.  Här kan vi också nämna hur viktig den 

sekundära socialisationen är. Vi kan därför tolka att identitetsskapandet påverkas mer eller 

mindre av olika slags relationer inom familjen. Vidare ser vi även hur den sekundära 

socialisationen kan i vissa fall beskrivas som en problematisk process. Som i Ginas fall så ser 

vi hur vissa delar inom den sekundära socialisationen sätter stopp för hennes sätt att leva och 

vilka sammanhang hon får röra sig i. Men även i Hannas fall så kan man förstå att den 

sekundära socialisationen har en påverkan av identitetsskapandet.  
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Tjejernas sociala umgänge och kärleksrelationer  

 

Vi vill introducera detta avsnitt med att beskriva varför temat ” Tjejernas sociala umgänge och 

kärleksrelationer ”är central för vår studie. Eftersom en av våra centrala frågeställningar är att 

besvara på vilket sätt etnicitet kan ha betydelse för hur tjejernas sociala relationer och fritid ser 

ut enligt tjejerna själva? Därför ser vi det viktigt att analysera och tolka tjejernas olika 

relationer, så som; sociala relationer samt kärleksrelationer. 

 

Sociala relationer 

 

Sociala relationer är mellanmänskligt förhållande, det innefattar olika relationer mellan två 

personer eller fler, det kan vara relationer mellan vänner, partners etc. Vi har valt att belysa 

tjejernas olika situationer när det gäller vänskapsrelationer. Tjejernas vänner är jämnåriga och 

enligt tjejerna under intervjusamtalen så är tjejernas vänner mestadels från skolan. Utifrån 

intervjuerna så insåg vi att temat sociala relationer är ett tema som tjejerna talade om mycket 

och det är också en annan anledning till att vi fann att det är viktigt att analyserna tjejernas 

sociala relationer. Lana sig såhär kring vänskapsrelationer: 

 

Jag har många kompisar båda tjejer och killar, mina föräldrar tycker inte att det något 

problem. Jag har asså friheten… jag kan ha killkompisar och jag väljer själv mina 

kompisar... mina föräldrar behöver inte sätta någon gräns eller säga till mig hur mina 

kompisar ska vara, utan jag själv vet vad som är rätt och fel. 

 

Här kan vi av Lanas berättelse förstå att hon har friheten till att välja sina egna vänner, det är 

inte hennes föräldrar som bestämmer över hennes vänskapsrelationer. Lana menar att hon får 

ha killkompisar och att hennes föräldrar inte ser något problem med det. Vi kan också tolka det 

Lana säger till att hennes föräldrar litar på henne, de behöver inte vara där och bestämma vilka 

hon ska umgås med. Detta tolkar vi med att hon säger att hon själv vet vad som är rätt och fel. 

Men trots att majoriteten av tjejerna vi intervjuade hade det fritt kring vem de får umgås med så 

fanns det även ett fåtal som inte hade samma situation. Gina berättar om sin situation kring 

vänskapsrelationer: 

 

Jag asså har inte så mycket vänner, jag sa ju att mina bröder är väldigt stränga… jag har 

en underbar vän asså riktigt underbar, men jag får inte vara med henne för att en gång hon 

kom till mig och hade shorts på sig, mina bröder tyckte att det skamligt, men inte jag… de är 

efterblivna… de vill att jag ska övertyga henne om att hon aldrig mer ska ta på sig 

shorts…och inte bara det, utan jag får inte heller vara vän med tjejer som röker… asså jag 

är tvungen att ljuga för mina bröder för de här tjejerna är jättebra och jag vill umgås med 

dem.   

 

Ginas citat kan man tolka på många sätt. Vi tolkar henne som kontrollerad, då hon nämner att 

hennes bröder är väldigt stränga och att det är de som har makten över vem hon får umgås med. 

Gina verkar ha det strängt när det gäller val av vänner och hon får inte umgås med vem hon 

vill, ibland behöver hon ljuga för sina bröder för att kunna umgås med vänner som hennes 

bröder tycker är avvikande. Detta fann vi som intressant i vår vidare tolkning när det gäller 

jämförelsen mellan tjejernas situation. 
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Vi kan se att det finns en stor och tydlig skillnad i hur sociala relationer ser ut i Ginas och 

Lanas fall. Gina är mycket isolerad och kan inte själva välja sina vänner, utan att hennes bröder 

påverkar och styr henne, till skillnad från Lana som är öppen och har moderna föräldrar som 

litar på henne samt låter henne välja själv sina vänner. Utifrån tjejernas berättelse kan tolka att 

graden av friheten skiljer sig från en till en annan familj, trots att båda tjejer har samma etnicitet 

och traditioner. Detta betyder att det inte alla tjejer med invandrarbakgrund som är förtryckta 

och strängt hållna, utan det finns också tjejer som har frihet. De flesta tjejerna vi intervjuade 

berättade att de har frihet till att exempelvis själva välja sina vänner, gå ut med båda tjejer och 

killar samt att sova över hos sina vänner. 

 

Vi har valt att gå lite djupare och analysera Ginas fall, då vi tycker att den är intressant samt att 

vi vill förstå hur hon upplever sin situation. Vi tolkar att Gina inte har så mycket frihet, utan 

hon är väldigt begränsad när det gäller hennes sociala relationer. Hon får inte umgås med vilka 

vänner hon vill, utan hennes bröder måste godkänna det först. Vi tolkar även att Gina inte håller 

med sina bröder om att det skamligt att en tjej tar på sig shorts eller att hon röker. Som ni ser så 

har Gina helt olika tankar och åsikter än vad hennes bröder har, detta fick oss att finna en 

koppling till Giddens teori om identitetsskapandet. Giddens menar att i de traditionella 

samhällena formades identiteten av fasta faktorer som till exempel människors medlemskap i 

allmänna sociala grupper. Deras medlemskap hade den största delen i deras identitets formning 

i de tidigare samhällena. Till skillnad från idag, då i det moderna samhället formas inte identitet 

av enbart fasta eller nedärvda faktorer som tidigare, utan den är mer mångfasetterad. Människor 

i det moderna samhället har större möjlighet till att själva kunna forma sina identiteter. I Ginas 

fall så försöker hon trots alla svårigheter att välja själv sina vänner, eftersom Gina lever i 

Sverige det vill säga i ett samhälle då möjligheten är större för henne att forma sin egen 

identitet. Eftersom i det moderna samhället så anses inte det vara skamligt att röka eller att 

tjejer har på sig shorts, vilket Ginas vänner gör, så blir det enklare för Gina att stå fast vid 

hennes uppfattningar kring detta, trotts att hennes bröder är emot det. Vi ser det mindre möjligt 

om Gina hade bott kvar i Irak, detta eftersom i Irak finns det andra normer för hur kvinnor och 

tjejer ska bete sig jämfört med Sverige, till exempel att det är opassande att ha på sig korta 

kläder och att röka som tjej. Men här i Sverige, anser man att det inte är skamligt för en tjej att 

vara kort klädd eller att hon röker. Trots att Ginas bröder anser att det skamligt, så kan de inte 

påverka henne så mycket, eftersom majoriteten i det svenska samhället inte anser det som 

skamligt. 

 

Kärleksrelationer  

 

Kärleksrelationer har också varit en intressant diskussion, här dyker begreppet etnicitet upp när 

tjejerna talar om sina uppfattningar och upplevelser kring relationen till killar. Här kan vi säga 

att etnicitet kan ha betydelse beroende på vilken typ av social relation vi analyserar. I 

föregående avsnitt var etnicitet inte aktualiserat eller betydelsefull, men i detta avsnitt så är 

etnicitet aktualiseras. Detta eftersom vi fann att när tjejerna talade om vem man kan eller får ha 

en kärleksrelation till så dök begreppet etnicitet upp. Etnicitet blev även ett viktigt begrepp för 

att förklara och förstå av tjejerna. Vid analysen och tolkningarna kring detta tema så fann vi 

olikheter bland tjejernas resonemang, så här uttrycker Mariana sig:  

 

Nej jag har ingen kille just nu… jag har heller aldrig haft någon… i min familj är det viktigt 

att utbilda sig innan jag hittar en kille… jag vet inte om mina föräldrar är gammalmodiga 

men… asså de menar att jag inte ska ha en relation med någon kille tills jag blir klar med 

min högskoleutbildning. Om jag skulle skaffa mig en kille så är det viktigt att han är syrian, 
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min pappa skulle annars inte acceptera killen. Jag skulle aldrig få vara tillsammans med en 

muslim… exempelvis. 

 

Här kan vi tolka det Mariana säger till att hon har ramar till när hon får ha en relation till en 

kille. Hon menar att för hennes föräldrar så är det viktigt att hon först utbildar sig innan hon har 

en relation med någon kille. Detta tyder på att hennes föräldrar vill att hon först ska klara av 

skolan, innan hon börjar tänka på annat, i detta fall att ha pojkvän. Vi ser också hur viktigt det 

är för Marianas familj att hennes pojkvän ska vara syrian, hon menar att hennes pappa inte 

skulle acceptera om han tillhör någon annan religion. För att presentera en variation i hur 

tjejerna ser på kärleksrelationer så har vi valt att belysa det Samira säger, hon uttrycker sig på 

följande sätt:  

 

Just nu har jag ingen kille… men jag har varit tillsammans med en för… öö… ungefär ett år 

sen. Han var svensk… mina föräldrar har inga problem med att min kille inte tillhör vår 

kultur. Religionen har jag inte frågat mamma och pappa om men jag tror att de inte har 

något emot att jag någon gång skulle ha en kille som tillhör en annan religion… det är så 

även för mig… jag bryr mig inte vad killen har för kultur eller var han kommer ifrån… för 

mig är det viktigt att killen är en bra kille… det är viktigaste. 

 

Här kan vi se hur Samira inte har det begränsat när det gäller val av pojkvän, hon menar att hon 

inte alls har problem även om hennes pojkvän tillhör en annan kultur eller kommer från ett 

annat land. Även hennes föräldrar har inget emot om Samira har en pojkvän som avviker från 

deras kultur, för Samira är det viktigt att hennes pojkvän är en bra kille menar hon. Vidare vill 

vi jämföra Samira och Mariana. Vi finner det intressant med att Samira som är född i Irak och 

har outbildade föräldrar har mer frihet att välja sin pojkvän, än Mariana som är född i Sverige 

och som har utbildade föräldrar och saknar denna frihet att få välja pojkvän.  

 

Trots att Mariana och Samira tillhör samma kultur och att båda har bakgrund i Mellanöstern så 

ser vi en skillnad. Här kan vi se att tjejerna lever två helt olika liv, Samira har mer frihet när det 

gäller att ha pojkvän och hur han ska vara, se ut, etc. medan Mariana har det mer sträng och 

begränsade valmöjligheter.et som vi tyckte var intressant var att trots att Marianas föräldrar är 

utbildade samt att Mariana är född i Sverige så var de mer stränga än Samiras föräldrar som är 

outbildade samt att Samira är född i Irak. Pojkvänstemat är oftast ett laddat ämne som många 

gånger kan kopplas till etnicitet. Alla tjejer förutom Samira tyckte att det var viktigt för dem att 

sin kille tillhör samma religion, samma land men även samma kultur. Tjejerna menade vidare 

att de inte kunde se att detta var ett problem. Alla beskrev det som naturligt, de menade att det 

inte är förtryckande eller konstigt att deras pojkvän bör ha exempelvis samma religion. Såhär 

uttrycker sig Jasmine: 

 

Jag förstår inte riktigt varför det anses vara förtryckande och konstigt att mina föräldrar vill 

att min kille ska tillhöra samma religion och kultur som oss… samhället tror att det är bara 

vi med invandrarbakgrund som tycker att det är konstigt… jag har hört av en svensk vän 

som sa att det är många svenskar som inte vill att deras tjejer skaffar sig en kille som 

kommer från ett annat land och religion… det är nog så med alla typer av människor… man 

kanske vill att sitt barn ska vara tillsammans med någon som vi känner… att föräldrarna vill 

sitt barns bästa… kanske för att vi människor hört en massa dåliga saker om människor som 

inte tillhör vår religion eller kultur. 

 

Vår tolkning och analys kring det Jasmine beskriver tyder på att Jasmine visar en förståelse till 

varför hennes föräldrar vill att hon ska vara tillsammans med en kille som tillhör samma kultur 
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och religion. Hon menar att det finns mycket fördomar i samhället om vissa människor och 

deras kulturer, att det i sin tur påverkar föräldrarnas tankesätt. För att gå in djupare på det 

Jasmine talar om kopplar vi hennes uppfattningar med det Stier talar om, etnisk tillhörighet. 

Enligt Stier kan man filtrera människors erfarenheter och upplevelser genom den kultur som de 

tillhör och som de själva har ägnat sig till. Kultur är något som har mycket påverkan på 

människors liv och styr människan på olika sätt. Oftast kan människor inte ställa sig helt 

utanför sin kultur, eftersom kulturen har bidragit till deras grund, sättet de lever och tänker på. 

När man pratar om kultur så kan det innefatta olika saker, kultur kan exempelvis handla om vad 

människorna har skapat och framställt. Kultur uppfattas ofta som ett socialt system vilket 

omfattar olika beståendedelar såsom traditioner, normer och värderingar, religion, språk och 

symboler. Här kan vi tolka att Jasmine menar att det är kanske mer säkert att hålla sig till det 

som hennes föräldrar redan är bekanta med. Vi kan här tolka att Jasmine menar att hon har 

förståelse till varför hennes föräldrar vill att hennes kille ska komma från samma land, och 

tillhöra samma kultur och religion, detta eftersom det skapar en trygghet för dem. Det vi kan 

förstå är att föräldrarna vill att killen ska tillhöra samma religion och kultur och att detta tyder 

på att de har det lättare att hantera situationen än om deras dotters pojkvän tillhör en annan 

religion eller kultur. Detta på grund av att kultur innefattar så som normer och värdering samt 

språk som är en viktig del i en relation. Föräldrarna blir mer trygga när hennes pojkvän talar 

samma språk eftersom de då kan kommunicera med hennes pojkvän i jämförelse om han inte 

talar samma språk. Här vill vi även betona att kultur och etnicitet är ett viktigt fenomen för 

människan, vilket betyder att det inte bara förekommer sådana tankar hos en familj med 

invandrarbakgrund. Jasmine menar att det inte bara är människor med invandrarbakgrund som 

har det tankesättet utan svenskar har det också. Vi tolkar kultur och etnicitet som något alla 

människor är beroende av och därför så är det även viktigt för etniska svenskar att man är 

tillsammans med en kille som tillhör samma kultur religion och land för att känna en slags 

trygghet men kanske med en varierande grad. Men sammanfattningsvis så vill vi förklara att vi 

ser vikten av att människan väljer en partner som tillhör samma kultur och religion. Dels för att 

känna trygghet men även för att man känner en tillhörighet till en etnisk grupp.  

 

Tjejernas position i det svenska samhället 

 

Vid vår studie så insåg vi att Södertälje som stad hade en stor betydelse för tjejernas 

upplevelser som tjejer med invandrarbakgrund från Mellanöstern. Utifrån tjejernas berättelser 

så förstod vi att just Södertälje som plats hade betydelse för tjejernas upplevelser när det gäller: 

diskriminering, uppfattningar kring sig själva som tjej med invandrarbakgrund, men även för 

deras socialisation och position i det svenska samhället. För att förklara deras uppfattningar 

kring det vi nämnt precis så vill vi först göra en kort beskrivning kring Södertälje som en 

mångkulturell stad.  

 

Platsen betydelse i förhållande till begreppet diskriminering  

 

Under samtalen med alla våra respondenter så menade alla tjejer att de någon gång blivit 

diskriminerade. Det som intresserade oss var de olika anledningarna till varför de blivit 

diskriminerade och utifrån vår analys och tolkning av materialet så fann vi att platsen, staden 

Södertälje hade en stor vikt i förhållande till begreppet diskriminering. Innan vi går in på vår 

analys ska vi kort beskriva Södertälje för att tydliggöra varför vi har funnit plasten som en 

viktig del i förhållandet till diskriminering. Södertälje kan beskrivas som en mångkulturell stad 

som under de senaste åren tagit emot mycket invandrare från både Irak och Syrien. I artikeln 

”Södertälje tar emot fler irakier än USA och Kanada” skriver man om att Södertälje som har 
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drygt 80 000 invånare och har tagit emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA och Kanada 

har gjort (Brattberg & Eriksson, 2007). Detta betyder att det finns en stor andel irakiska 

invandrare i Södertälje, och det är även därför de flesta respondenterna har bakgrund i Irak. För 

att nu gå tillbaka till vår analys så vill belysa Fahimas upplevelser kring begreppet 

diskriminering:   

 

Jag blir lite störd på när jag blir stämplad som förtryckt invandrartjej så fort jag talar 

svenska… just för att jag har en brytning så blir jag stämplad på något sätt… men det 

händer bara när jag är i en annan stad där det finns mer svenskar… jag märker hur blicken 

och sättet man talar med mig ändras när mitt möte med svenskar sker… jag har sällan 

upplevt det i Södertälje… de flesta ser ut som mig och de flesta talar som mig… du vet med 

brytning. 

 

Vi tolkar det Fahima uttrycker som att hon blir uppfattad som en förtryckt invandrartjej när hon 

är i möte med svenskar, hon menar att detta är på grund av hennes brytning. Det som är 

intressant med det hon säger är att hon i Södertälje, där Fahima bor känner sig sällan 

diskriminerad. Detta tolkar vi på grund av att det finns en majoritet av invandrare i staden och 

av den anledningen så blir platsen betydelsefull för hur ofta Fahima känner sig diskriminerad. 

Vi tolkar att hon blir mindre diskriminerad som invandrartjej eftersom många som bor i 

Södertälje tillhör själva en invandrarbakgrund i Mellanöstern. Tjejerna beskriver till exempel 

att en stor andel elever i deras gymnasieskola har invandrarbakgrund i Mellanöstern och att av 

den anledningen så blir de inte diskriminerade. Vidare menar de att just för att det finns en stor 

andel människor med invandrarbakgrund i Södertälje så leder till att man inte ser att en tjej med 

invandrarbakgrund är förtryckt. Vidare så ser vi en annan intressant bild kring tjejernas 

upplevelser kring diskriminering såhär uttrycker sig Johanna sig: 

 

Nej jag har aldrig känt mig diskriminerad för att jag ses som en tjej med 

invandrarbakgrund... utan… det var en gång när jag var ny på skolan och skulle börja läsa 

det svenska språket så var det ett gäng killar i korridoren… de ropade en massa 

nedtryckande ord typ som ”jävla skit irakier”… sen började de härma hur irakier har 

brytning när de talar svenska… då kände jag mig diskriminerad och det som fick mig att bli 

mer arg var att killarna var syrianer… men de är födda i Sverige. 

  

Oftast talas det om att tjejer med invandrarbakgrund är förtryckta och är strängt hållna och 

detta kan leda till att tjejer med invandrarbakgrund känner sig diskriminerade eftersom de blir 

sedda på det sättet. Men utifrån vårt material och så som tolkar det så har tjejerna sällan känt 

sig diskriminerade, just för att de bor i invandrartätt område. Det vi också här kan tolka är att 

när tjejerna är i möte med etniska svenskar eller rättare sagt när de befinner sig i en svensktät 

stad så kan det hända att de känner sig diskriminerade på grund av att de är tjejer med 

invandrarbakgrund. Detta på grund av deras brytning. En annan intressant tolkning är att 

samhället oftast har bilden av att etniska svenskar är de som diskriminerar invandrare men i vår 

analys samt tolkning så ser vi att Johanna upplevt sig diskriminerad av andra generationens 

invandrare. Vi kan därför säga att tjejerna inte blir diskriminerade endast för att de är tjejer med 

invandrarbakgrund utan för att de har brytning och blir stämplade som invandrare. Här tolkar vi 

också deras upplevelser till att kön inte har någon betydelse för deras upplevelser av 

diskrimineringen, som Johanna nämnde så blev hon diskriminerad för att hon är en irakisk 

invandrare och för att hon talar svenska med brytning inte för att hon är tjej med 

invandrarbakgrund.  
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Att vara i och mellan två kulturer 

 

Att en människa vill tillhöra en grupp eller en kultur är inget vi anser konstigt, varje människa 

vill tillhöra en grupp och identifiera sig med en grupp för att inte känna sig utanför. Människan 

vill åstadkomma en tillhörighet för att känna sig trygg i samhället. Utifrån tjejernas berättelser 

ansåg vi att tjejerna kan ha svårt ibland att identifiera sig till en grupp eller en enda kultur. 

Många tjejer menade att de upplevde sig så som att de befinner sig i sin kultur men även i den 

svenska kulturen. Ibland även mellan båda kulturerna. I vissa situationer känner de sig vilse och 

vet inte vilken kultur de tillhör längre. Tjejerna menade att de lever i sin kultur men även 

mellan sin kultur och den svenska kulturen. För att ge ett konkret exempel för att tydliggöra 

våra analyser så kommer vi att ta del av det Mariana säger kring detta tema. Mariana uttrycker 

sig såhär:  

 

Asså jag ser mig som syrian men ibland inte… jag följer ju inte helt det min kultur står för… 

ibland kan mina föräldrar tycka att jag beter mig som svenskar… till exempel om vi i 

familjen diskuterar pojkvänstemat… jag tycker att det inte spelar någon roll var killen 

kommer ifrån men min pappa säger att han inte skulle acceptera en kille som inte tillhör vår 

folkgrupp… det känns som om jag inte är accepterad av någon grupp… typ varken av mina 

föräldrar och av det svenska samhället. När jag är med mina svenska vänner så ser de mig 

som en invandrartjej trots att jag är född i Sverige… samtidigt så ser mina föräldrar mig 

mer som svensk än syrian… så… typ… asså jag tillhör ingen känns det som. 

 

Mariana menar att hon känner sig ”vilse” hon menar att hon ibland känner sig svensk när hon 

är hemma med familjen, att hon känner att hon har andra tankar än familjen som tillhör den 

syrianska kulturen. Hon upplever sig utanför eftersom hon känner att hon inte är accepterad av 

någon kultur, att hon varken känner sig tillhöra sin egen kultur eller den svenska kulturen. Vi 

kunde även se hur en annan tjej uttryckte sig nästan likadant men här handlar det om flera 

kulturer som är inblandade än bara två. Vi har valt att ge exempel på hur Vivian diskuterar 

detta, hon menar att: 

 

Nej asså svensk känner jag mig inte… speciellt när jag är på skolan… jag märker ju att 

mina lärare inte ser mig som svensk.  Men min situation är ju helt komplicerad… min 

mamma är ju finsk och pappa är syrian… haha… så jag vet inte vad jag ska se mig som. 

När jag åker till mina släktingar i Finland ser de inte mig som hel finsk eftersom pappa är 

syrian och pappas släkt ser mig inte heller som syrian… så jag vet inte längre hur jag ska 

förklara vad jag är för något när någon ställer frågan. Det är skitjobbigt… jag känner mig 

ibland utanför. 

 

Det vi kan förstå av det Vivian säger är att hon har två kulturer hemifrån, pappan är syrian och 

mamman är finsk vilket gör att Vivian känner en förvirring av detta redan när hon är hemma. 

Hon menar att hennes situation är komplicerad, här kan vi se att Vivian förhandlar  

mellan tre olika kulturer, den finska, syrianska och den svenska kulturen. Vi har funnit detta 

som intressant och vi vill därför jämföra det Vivian resonerar med Marianas resonemang.  

 

Tjejerna upplever inte att de tillhör en särskild kultur, de befinner sig mellan två olika kulturer 

vilket försvårar för de att anpassa sig till samhället. De menar att, ibland upplever de att de 

tillhör den syrianska kulturen och ibland tillhör de den svenska kulturen. Alltså lever de i den 
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syrianska kulturen samt i den svenska kulturen men även mellan båda kulturerna. Vi tolkar det 

som att när de exempelvis är i skolan, försöker de att anpassa sig till den svenska kulturen, 

eftersom de är avskilda från familjen och hemmet. Men när de är hemma så anpassar de sig till 

den syrianska kulturen, då de är avskilda från skolan, vänner och lärarna. Detta kan möjligtvis 

leda till krock och att de kan bli utsatta någon gång för vissa situationer där de inte vet vem de 

tillhör egentligen eller vilka de är. Deras situation stämmer väl med Stiers teori om etnisk 

identitet, Stier menar att människor som är medlemmar i en etnisk grupp definierar inte sig 

själv såsom tillhörande i en annan grupp än deras, utan de definierar sig endast med den grupp 

som de är verkligen är medlemmar i och tillhör.  

 

I tjejernas fall så kan vi se att de inte har en grupp som de definierar sig till detta på grund av att 

de inte känner någon full tillhörighet till någon grupp, varken sina föräldrars kultur och den 

svenska kulturen. Vi tolkar deras situation som problematisk. Stier (2004) menar att människor 

oavsett var de befinner sig, behöver kunskap om sina ursprung. Både Mariana och Vivian har 

kunskapen om sitt ursprung och får de att kunna definiera sig till en viss grad med den kulturen 

de tillhör. Vidare menar Stier att etniska och kulturella identiteter får människorna att känna att 

de tillhör ett särskilt folk eller en grupp, att de har en ömsesidig historia, har samma traditioner 

osv. Här kan vi se att tjejerna inte kan forma sin kulturella identitet eftersom de inte vet vilken 

kultur de ska följa och att detta leder till att de inte känner att de tillhör någon grupp eller ett 

särskilt folk. Stier menar att identiteter såsom kulturella och etniska står för människans grund, 

det vill säga var man kommer ifrån, vidare anses de som grund för människors gemenskap. Av 

denna anledning anses etniska och kulturella identiteter ha betydande roll för människors 

identitets framställning (Stier, 2004, s. 94). För att avsluta denna analys och tolkning kring 

detta ämne så ser vi att det är viktigt för Vivian och Mariana att kunna hitta vägen till vilken 

kultur de vill definiera sig till. Detta för att tjejerna ska kunna forma och skapa sin kulturella 

samt etniska identitet för att bygga den viktiga grunden som senare hjälper tjejerna att 

framställa sin identitet. 

 

 

Huvudtolkning 
 

I detta avsnitt så gör vi en huvudtolkning som sista steg i vår tolkning och analys process. Här 

abstraheras det nya tolkningar ur de olika temana från den primära tolkningen. Begrepp som 

identitetsskapande, sekundär socialisation och etnicitet blir viktiga i vår huvudtolkning. Här 

tolkar vi bland annat relationen mellan dessa begrepp och tjejernas utsagor och upplevelser.  

 

Vår första del i huvudtolkningen är abstraherat från den primära tolkningens tema; 

förhandlingar inom familjen. Här kan vi tolka att identitetsskapandet påverkas mer eller mindre 

av olika slags relationer inom familjen. Vi finner föräldrarelationen som intressant 

utgångspunkt till vår huvudtolkning detta eftersom föräldrarna är enligt Berger och Luckman 

(1979) socialisationsagenterna inom den primära socialisationen som är grunden för barnets 

senare inlärning av kulturella beteendemönster och språk. Som vi i den sekundära tolkningen 

nämnde så hade många av våra respondenter bra relation till sin pappa än sin mamma. Vi tolkar 

detta till att tjejerna är närmare sin pappa på grund av att mamman är mer sträng, 

kontrollerande och traditionell. Som Giddens menar så är identitetsskapandet en viktig del i 

människans liv, han menar att människors identitet utvecklas genom en invecklad sammansatt 

interaktion i förhållande till genetiska, psykologiska samt sociala processer. Giddens talar om 

separations och individuationsprocesser, detta är processer som får barnen att bli medvetna om 

att de är fristående människor. När medvetenhet om att de är fristående människor dyker upp så 



 
 

43 

börjar identiteten utvecklas. Denna utvecklingsgång är mest märkbar hos ungdomar menar 

Giddens, det vill säga vid tonårsålder, eftersom det är i den åldern de flesta ungdomarna vill 

separera sig från sina föräldrar för att skapa sin egen identitet. Vi kan därför se detta som ett 

viktigt steg i våra respondenters identitetsskapande. För att tjejerna ska kunna forma sin egen 

identitet så krävs det att de känner en medvetenhet om att de är fristående människor. Utifrån 

tjejernas utsagor från den sekundära tolkningen så ser vi att det finns en möjlighet till att 

tjejerna ska känna sig fristående för att därefter skapa sin egen identitet. Denna tolkning 

grundar vi på tjejernas relation till sin ena förälder som är mindre sträng och att det blir enklare 

att separera sig från sina föräldrar än om båda föräldrarna är stränga.  

 

Vår andra del i vår huvudtolkning är abstraherat från temat: Tjejernas umgänge och sociala 

relationer. När det gäller våra respondenters sociala relationer så ser vi att det beror på graden 

av friheten som bestämmer hur deras sociala relationer ser ut men även vilka som ingår i den 

typen av relation. Många av respondenterna hade utrymmet att välja sina vänner själva medan 

det ändå fanns ett fåtal som ansåg att det fanns svårighet i det. Här kan vi se vikten av det 

Giddens menar om att människor i det moderna samhället har större möjlighet till att själva 

kunna forma sina identiteter, jämfört med förr då man formade sin identitet efter fasta faktorer 

som till exempel människors medlemskap i allmänna sociala grupper. Därför kan vi säga att 

resultatet av vårt material samt tolkningar tyder på att tjejerna har utrymme till att vara 

reflexiva i sitt identitetsskapande. Eftersom syftet med vår studie var att studera hur 

invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på sin situation i det svenska samhället, så 

har vi i denna huvudtolkning åstadkommit ett svar på att tjejer med invandrarbakgrund i 

Mellanöstern inte har svårigheter eller hinder till att forma sin identitet i det svenska samhället 

så som beskrivs i bland annat media om att tjejer med invandrarbakgrund är strängt hållna.  

 

Giddens menar att familjens ursprung har stor roll i barnets inlärning, det vill säga familjens 

uppfostringsprinciper och värderingar har ett stor påverkan på barnet. Alltså i det moderna 

samhället har barnets uppväxts stor betydelse, det skiljer sig om barnet är född och uppväxt i en 

medelklass eller låg klass familj. Det skiljer sig också om barnet lever i välordnad och ett rikt 

område eller i ett område som har dåligt rykte samt sämre ställt. Här är det enkelt att tolka det 

Giddens menar att vi människor som är utbildade samt lever i ett modernt samhälle är mer 

moderna än människor som inte är utbildade samt kommer eller lever i ett mindre modernt 

samhälle. Vi vill därför ställa oss kritiska till det Giddens talar för när det gäller barnets 

uppväxt. När vi tolkar våra respondenter så förstår vi att så är inte fallet när det gäller tjejernas 

upplevelser. Vi kan tydligt förstå att många av våra respondenter är fria när det gäller val av 

pojkvän många menar att de inte ser detta som ett problem. Och som ni i den sekundära 

tolkningen fick läsa så fick den ena respondenten ha en kille som inte hade samma etniska 

ursprung trots att hennes föräldrar är outbildade samt att hon är född i Irak och inte bott så 

länge i Sverige. Medan den andra respondenten är född i Sverige samt har föräldrar som är 

utbildade och trots detta så har hon inte den friheten till att välja pojkvän utan han ska tillhöra 

samma kultur, komma från samma land och ha samma religion.  

 

Vi vill avluta denna del av vår huvudtolkning med att belysa att de flesta respondenterna hade 

friheten till att vara tillsammans med en pojkvän trots att han inte har samma etniska bakgrund. 

Samtidigt som respondenterna menade att de fick vara tillsammans med en kille med en annan 

etnisk bakgrund än deras så menade de att de ändå har förståelse för deras föräldrar om det 

skulle vara så att de inte accepterar en sin kille om han har en annan etnisk bakgrund. Vi ser 

detta som något mänskligt, varje människa vill känna sig trygg och säker. Vi ser detta som 

naturligt och mänskligt eftersom alla föräldrar strävar efter det som är bäst för sitt barn och att 



 
 

44 

inte acceptera en pojkvän som inte kommer från samma kultur och tillhör samma religion kan 

vara eftersom människan strävar efter att hålla sig till det bekanta.  

 

Sista delen av vår huvudtolkning är abstraherad från temat: Tjejernas position i det svenska 

samhället. När vi tolkar det respondenternas upplevelser kring deras position i det svenska 

samhället så ser vi hur begreppet etnisk identitet påverkas av processen sekundär socialisation. 

Våra respondenter menar att de upplever att de lever i och mellan två olika kulturer och har 

svårt att identifiera sig till en enda kultur. Detta tolkar vi på grund av att de är i en sekundär 

socialisation där de utvecklar nya kunskaper och tar del av nya värderingar och uppfattningar. 

Tjejernas sekundära socialisation äger rum mest i skolan och det är där de träffar på den 

svenska kulturen, när tjejerna går hem och vistas i deras kultur så sker en förvirring. Tjejerna 

känner ingen riktig etnisk tillhörighet till någon av kulturerna detta tolkar vi på grund av att de 

är i den sekundära socialisationen.  

 

Vi vill avluta detta avsnitt med att vi tycker att vi har uppfyllt syftet med vår studie. Vi anser att 

vi har kunnat visa på en mångfald samt variation inom olika områden i tjejernas liv. 

Invandrartjejer är inte en likartad grupp samhället har lätt att tro att alla tjejer med 

invandrarbakgrund lever under ett och samma villkor. Men med vårt resultat och vår analyser 

så har vi påvisat att tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern inte lever under samma 

villkor bara för att man är invandrare och tjej. Vi har med vår studie visat på att sättet man lever 

sitt liv på är individuellt oavsett vilken etnisk bakgrund människan tillhör. Vi vill vi säga att det 

är väldigt viktigt för samhället att förstå att det finns en extrem variation bland invandrartjejer. 

 

Vi vill avsluta vår huvudtolkning med att säga att tjejerna i vår studie visar på att den bild som 

bland annat media har levererat inte stämmer. Många gånger ser vi att de anser att bilden av de 

som förtryckta tjejer inte är korrekt. Vi vill även uttrycka oss, och säga att vi inte drar slutsatsen 

av att det inte finns tjejer med invandrarbakgrund som är förtryckta. Vi vill visa att 

invandrartjejer är en heterogen grupp, detta med hjälp av våra respondenters upplevelser.  Vi 

vill visa att bara för att man är tjej med invandrarbakgrund i Mellanöstern så betyder det inte 

alla dessa tjejer lever efter samma regler och villkor. Begrepp som förtryckt, kontrollerad samt 

strängt hållen är begrepp som kan ses på olika sätt beroende på vem man frågar. Vi tycker det 

är viktigt att se att människan oavsett bakgrund, kön och religion har regler som hon följer. 

Samhället menar på att tjejer med invandrarbakgrund har mer regler än andra typer av tjejer 

men i vår studie fann vi att vissa regler finns till syfte av omsorg. Detta försäkrades av Jasmines 

resonemang kring kärleksrelationer då hon visade en förståelse till varför hennes föräldrar inte 

vill att hennes pojkvän ska komma från en annan religion eller kultur.  Jasmine visade också en 

acceptans i detta och att hon är trots det nöjd med sitt liv.  

 

Avslutningsvis vill vi säga att det är väldigt viktigt för samhället att förstå att det finns en 

extrem variation bland invandrartjejer och att sättet man lever sitt liv på är individuellt oavsett 

vilken etnisk bakgrund människan tillhör. Detta påstående eller resonemang stödjer vi på vår 

huvudtolkning som visade på att det finns en variation i sättet tjejerna lever utifrån deras 

upplevelser och utsagor. Att vissa tjejer fick ha en pojkvän som inte kommer från samma land 

och som inte har samma kultur, medan andra inte fick det. Att många tjejer menade att de 

själva fick välja sina vänner medan andra hade villkor kring vem de fick umgås med. Detta 

tyder på att alla tjejer lever sina liv på olika sätt och har olika upplevelser av de olika områdena 

vi analyserat och tolkat. Trots att alla våra respondenter har invandrarbakgrund i Mellanöstern 

och tillhör liknande kulturer så finner vi olika upplevelser och därför menar vi att det är viktigt 

att inte generalisera alla tjejer med invandrarbakgrund. Vi tycker det är viktigt att man ser varje 

tjej utifrån hennes upplevelser och inte utifrån det man läser i media.   
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7. Diskussion  
 

Resultat i relation till syfte och frågeställning  
 

Vår studie har haft som syfte att se hur tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern ser på sig 

själva i det svenska samhället. Anledningen till att vi ville utföra den här studien var för att det 

finns en bild i det svenska samhället som beskriver tjejer med invandrarbakgrund som strängt 

hållna, kontrollerade och förtryckta. Vi ville därför med hjälp av vår studie bidra med en annan 

bild av hur tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern lever genom tjejernas egna 

upplevelser. Våra frågeställningar blir besvarade med hjälp av tjejernas utsagor, upplevelser 

och erfarenheter kring deras situation i det svenska samhället. Vår första fråga om etnicitet har 

någon betydelse för tjejernas sociala relationer och fritid så ser vi hur etnicitet aktualiseras i 

vissa sammanhang och andra inte. Till exempel när tjejerna diskuterar pojkvänstemat så blir 

etnicitet ett viktigt begrepp. Vi kan också se utifrån vår huvudtolkning att även olika typer av 

familjerelationer påverkar tjejernas sätt att se på sig själva. Tjejerna som hade sträng mamma 

tyckte det var problematiskt, de tyckte att det var jobbigt att mamman såg de fortfarande som 

ett barn och inte vuxen. Därför hade de en bättre relation till sin pappa. Sista frågan om hur 

tjejerna uppfattar den föreställning som finns om tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern 

så ser vi med hjälp av våra analyser att tjejerna inte håller med om de bilder som finns i 

samhället. Bilder så som att tjejerna är strängt hållna, kontrollerade och styrda. Vi kan genom 

resultatet se att det finns en mångfald samt variation inom olika områden i tjejernas liv. 

Invandrartjejer är inte en homogen grupp. Samhället tror inte alla tjejer med invandrarbakgrund 

lever under olika villkor. Bilden finns om att tjejer med invandrarbakgrund lever under samma 

villkor, många av dem är kontrollerade, att de till exempel inte får ha pojkvän. Men med vårt 

resultat och våra analyser så har vi påvisat att tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern inte 

lever under samma villkor bara för att man är invandrare och tjej. Vi har med vår studie visat 

på att sättet man lever sitt liv på är individuellt oavsett vilken etnisk bakgrund människan 

tillhör. Vi kan även se utifrån tjejernas utsagor att de inte upplever sig själva som kontrollerade 

eller strängt hållna, de menar att de inte ser sig själva i den föreställningen som samhället och 

media har om dem. Vidare kan vi även se i resultat och analys delen att olika relationer inom 

familjen påverkar tjejernas identitetsskapande samt den sekundära socialisationen, vilket även 

påverkat tjejernas sätt att se på sig själva. 

 

 Resultat i relation till tidigare forskning 
 

I vår studie har vi presenterar flera olika forskningsstudier som vi blev inspirerade av. Dessa 

studier har förstärkt det teoretiska ramverket vi har framställt om unga invandrare tjejer med 

utländsk bakgrund, hur de upplever och ser på sig själv i det svenska samhället och hur de 

upplever att det är, att leva i och mellan två världar och kulturer. Vi kan även säga att de 

tidigare forskningsstudier bekräftar det som vår studie har kommit fram till. 

 

De tidigare forskningarna har visat hur det är för ungdomarna att leva mellan två världar och 

upplevelsen av främlingskap. Rojas (2001) redogör om att ungdomar som lever mellan två 

olika kulturer arbetar hårt för att accepteras i svenska samhället. Om de inte blir accepterade 

riskerar ungdomarna att skapa en kluven identitetsuppfattning. Dessa ungdomar som känner sig 

avvikande eller inte riktigt respekterad i svenska samhället söker sig till andra 

invandrarungdomar bara för att få en känsla av gemenskapen. Denna typ av ungdomar önskar 

sig kunna skapa ett samhälle i Sverige där alla är lika och ska ha samma möjligheter trots att de 
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har olika etnicitet och bakgrund. Detta kunde vi se i vårt material där tjejerna inte upplever att 

de tillhör en särskild kultur, de befinner sig mellan två olika kulturer vilket försvårar för de att 

anpassa sig till samhället. De menar att, ibland upplever de att de tillhör till exempel den 

syrianska kulturen och ibland tillhör de den svenska kulturen. Alltså lever de i den syrianska 

kulturen samt i den svenska kulturen men även mellan båda kulturerna. 

 

De tidigare forskningarna har även visat exempelvis effekterna av att leva i segregerade 

stadsområden. Ålund (1997) beskriver situationen där ungdomarna befinner sig i segregerade 

stadsområden och menar att vissa förorter och dess befolkning får en negativ uppmärksamhet. 

Denna negativa uppmärksamhet menar Ålund är den som leder i sin tur till att dess befolkning 

får ett negativt rykte, och därmed blir det svårt för ungdomarna att avskilja sig ifrån dessa 

förställningar. Men i vår respondents fall så stämmer inte det, eftersom utifrån tjejernas 

upplevelser och berättelser fann vi att tjejer inte upplevde att samhället har sådana 

föreställningar om dem, eller att de märkte någon skillnad när de var utanför Södertälje. De 

tidigare forskningarna har bevisat hur invandrarungdomar som bor i segregerade stadsområden 

och som umgås mest med invandrare. Flera studier har visat att när dessa ungdomar lever i ett 

segregerat område, riskerar det att de inte kan utvecklas lika mycket som andra. Eftersom i 

sådana områden som är invandrartäta kommer inte ungdomarna exempelvis att ha bra 

kunskaper i svenska språket. Tjejerna vi intervjuade talade bra svenska trots att många av 

tjejerna bott i Sverige en kortare tid och i en invandrartät stad så som Södertälje. Därför ser vi 

ingen koppling till det Kamali (1999) menar kring att ungdomar som bor i segregerande 

områden inte kommer att utvecklas lika bra som i integrerade områden. Utifrån tjejernas 

berättelse insåg vi att de ser Södertälje som en plats de trivs i. Många menade att de exempelvis 

de sällan blivit diskriminerade detta på grund av att de är lika alla andra i Södertälje. Här ser vi 

att boendesegregation för tjejerna i deras vardagsliv även kan ha en positiv innebörd, tjejerna 

känner sig mer trygga bland folk som har samma etnicitet och ursprung som dem. I tidigare 

forskning ses de segregerade områdena på ett negativ sätt, som till exempel: Integrationsverkets 

(2000:6) rapport som pekar på att de segregerade bostadsområdena har en slags negativ 

påverkan på invandrarungdomars position, exempelvis för att deras föräldrar är arbetslösa och 

att de saknar värdefulla förbilder. Det visade sig enligt denna rapport att de segregerade 

områdena orsakar att det blir svårare för tjejernas integration i Sverige. I sådana segregerade 

områden har inte ungdomarna kontakt med svenskar och de använder inte mycket svenska 

språket utanför skolan, vilket kan leda till brister i språkkunskaper hos dem. Detta kan resultera 

till att ungdomarna, trots att de är födda i Sverige, inte kan tillgodogöra sig. Och som ni kan se 

utifrån vår studie så visar det på att det finns en annan bild om de segregerade stadsområdena 

som inte har dykt upp i tidigare forskning, alltså i tidigare forskning beskrevs dessa områden på 

ett negativt sätt men utifrån tjejernas utsagor kan man se att det finns även fördelar av de 

segregerade stadsområdena.  

 

Vi ser att vår studie kan bli en relevant studie i relation till de tidigare forskningsstudierna, som 

vi blev inspirerade av och som vi har presenterat. Detta eftersom de tidigare 

forskningsstudierna belyser ungdomar med hjälp av ett utifrån perspektiv och inte utifrån de 

unga människornas upplevelser. Eftersom vår studie belyser tjejer med invandrarbakgrund i 

Mellanösterns upplevelser kring sig själva i det svenska samhället så kan detta bli en studie 

som inte genomförts tidigare. Vi ser att det är viktigt för forskningen att det finns en sådan 

studie om dessa tjejer för att kunna belysa ett inifrån perspektiv kring detta område. Vår visade 

på resultat som skiljer sig från alla tidigare forskningar vi har använt oss av. Här kunde vi se 

hur tjejerna ser på sig själva i det svenska samhället när det exempelvis gäller deras position i 

det svenska samhället. Vi fick även ett resultat som visar på att den bilden samhället har är 

inkorrekt enligt tjejernas upplevelser. Bilden som finns om tjejer med invandrarbakgrund är att 
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majoriteten av tjejerna lever under samma villkor, och att många av dem är kontrollerade, ett 

exempel är att de inte får ha pojkvän. Vi kan se utifrån tjejernas utsagor att de inte upplever sig 

själva som kontrollerade eller strängt hållna, de menar att de inte ser sig själva i den 

föreställningen som samhället och media har om dem. Resultaten som vi kom fram till i 

samband med de tidigare forskningsstudierna har bevisat att det behövs utrymme för fortsatt 

forskning på området, för att förstärka kontinuiteten av detta område men att också öka 

förståelsen och bevisa att dessa tjejer som invandrarbakgrund inte är förtryckta som media 

beskriver. 

 

 

Resultat i relation till teori 
 

Det teoretiska ramverket vi har arbetat fram, har varit stor hjälp till resultatdelen i vår studie om 

tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern. Framför allt har Giddens, Berger& Luckman och 

Stiers tankar om socialisation, identitet, etnicitet och tillhörighet möjliggjort våra tolkningar om 

hur unga tjejer med invandrarbakgrund upplever och ser på sig själv i det svenska samhället 

och hur de upplever att det är, att leva i och mellan två kulturer. Detta ramverk gav oss 

möjligheten till att se hur invandrartjejer, med bakgrund i Mellanöstern, ser på sin situation i 

det svenska samhället, med ett särskilt fokus på deras sociala relationer, deras position i 

familjen och erfarenheter av hur de blir kategoriserade/stämplade som ”invandrartjejer”.  

 

De flesta tjejer vi hade intervjuat var ny inkomna till Sverige, vissa har varit här i endast tre år, 

andra har varit här i fem år och tre tjejer var födda i Sverige, dock har de invandrarbakgrund i 

Mellanöstern. Tjejernas berättelser var på något sätt lika om hur de ser på sin situation i det 

svenska samhället. De flesta tjejerna var eniga om att de inte kan känna sig som svenskar även 

om de var födda i Sverige, det finns mycket som skiljer de från svenskar. Vi kan konstatera att 

tjejerna inte kunde hitta en balans mellan sin ursprungliga och den svenska kulturen. De vet 

inte när de skall vara som svenskar och när de ska vara så som deras föräldrar vill. Dock 

nämner de att, de känner sig mer trygga just i Södertälje, då majoriteten där är från 

mellanöstern vilket leder i sin tur till att de är i mindre kontakt med svenskar. Detta medförde 

helt enkelt till att den etniska identiteten har fått mer tydlig position. Deniz och Perdikaris 

(2000) nämner att när människor befinner sig i ett samhälle där etnisk minoritet, hamnar de på 

två identitetsalternativ. I sådan omfattning har inte de en riktig uppfattning om vilken identitet 

de ska prioritera. Många människor växlar i förhållande till båda tillhörigheten, detta beror helt 

enkelt på deras situation och dess krav. Människorna som lever mellan två världar kan möjligen 

inte låta bli sin ursprungliga etniska identitet, däremot kan de anskaffa duglighet genom tiden, 

för att äga rum såsom medlem i en annan grupp. 

 

Giddens (2001) menar att människor i det moderna samhället måste själva finna sin egen väg 

och position, därför blir det mer svårt för de som har en invandrarbakgrund. Till exempel 

tjejerna vi intervjuade, det har en invandrarbakgrund, de kommer från traditionella kulturer där 

bör de exempelvis ta över föräldrarnas livsmönster. Det blir konflikter med familjen när de 

försöker hitta sin väg och position i samhället, då de vill skapa sin egen identitet, de lever 

mellan två kulturer som gör ännu svårare för deras identitetsutveckling. Tjejerna är medvetna 

om sitt ursprung och accepterar att de aldrig kan vara något de inte är, men de kan inte heller gå 

efter föräldrarnas generations normer och värderingar, eftersom de befinner sig i det svenska 

samhället idag. Tjejerna känner att de måste på ett eller annat sätt anpassa sig till det svenska 

samhället som de befinner sig i. Efter att vi transkriberat och tolkat tjejernas berättelse, kunde 

vi förstå att tjejerna anser att, lösningen i att de befinner sig mellan två olika kulturer, är inte att 
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de måste alltid bestämma vilken kultur de ska följa, istället ska de ihopblanda båda kulturen 

och ta det bästa från varje kultur.  

 

Stier (2004) anser att människor som är medlemmar i en etnisk grupp definierar inte sig själv 

såsom tillhörande i en annan grupp än deras, utan de endast definierar sig med den grupp som 

de är verkligen medlemmar i och tillhör. Men i tjejernas fall så är det komplicerat, eftersom de 

inte vet vem de tillhör, de försöker anpassa sig till båda kulturer, därför hittar inte en riktig 

balans. Tjejerna upplever att de inte kan riktigt tillhöra enbart en kultur i och med att de lever 

mellan två världar. Tjejerna tycker exempelvis att det är normalt att gå ut med sina vänner på 

fritid, det vill säga båda killkompisar och tjejkompis, eftersom det är normalt i det samhället 

som lever i.  

Vi kan även se att föräldrarna har varit betydelsefull faktor när det gäller tjejernas primära och 

sekundära socialisationsprocess. Tjejernas integrering i samhället var på något sätt anpassat 

efter föräldrarnas vilja och kamp, till exempel val av kompisar var något som föräldrar måste 

godkänna. Tjejerna menade att de inte kände sig begränsade eller att de är förtryckta jämfört 

med sina kompisar, utan de kände att de har tillräcklig frihet. Men de menar om de jämför sig 

själva med svenskar så finns det en tydlig skillnad, eftersom svenskar har mycket öppenhet 

men de anser även att detta kan vara på grund av religion och etnicitet. 

 

Metodologiska reflektioner 
 

Till vår studie så har den hermeneutiska ansatsen varit det klara valet för oss just för att vi ville 

komma åt tjejernas upplevelser kring sig själva i det svenska samhället. Hermeneutiken som 

ansats har gett oss en möjlighet att se på fenomenet vi studerar så som det upplevs tjejerna. 

Men vi har också funnit några svårigheter med hermeneutiska metoden, och det som vi främst 

har funnit som svårt är att vi är nya som forskare. Vi har inte så mycket erfarenhet kring hur 

man utför en studie och av detta skäl såg vi en svårighet i att använda oss av hermeneutiken. 

Detta eftersom den inte ger några tydliga steg till hur man som forskare ska gå tillväga när man 

studerar ett fenomen.  För att underlätta för oss själv så har vi ägnat en god tid till att läsa om 

hermeneutiken, detta för att vi ska skapa oss en kunskap om dess filosofi vi har använt oss till 

denna del av Ödman. Vi har även fått råd av vår handledare att inte skynda i vår 

tolkningsprocess och dess steg trots att vi har en tidsbegränsning, vilket vi även försökt hålla 

oss till. Detta för att inte tvinga fram tolkningar ur inhämtad data. 

 

När det gäller urvalet så kan vi säga att vi egentligen ville studera tjejer med invandrarbakgrund 

från olika länder och inte bara tjejer som har bakgrund i mellanöstern. Men på grund av 

tidsbegränsningen som vi har haft för denna studie så fick vi ta de respondenter som fanns 

tillgängliga. Eftersom vi haft kontakt med en av vår gamla gymnasielärare som arbetar på 

gymnasieskolan i Södertälje så blev vi även begränsade till det. Vi skulle vilja studera tjejer 

med invandrarbakgrund i två olika områden, där vi studerar tjejer med invandrarbakgrund i 

segregerade områden och integrerade områden. Efter det skulle vi vilja jämföra tjejernas 

upplevelser, för att se om vi finner skillnad i vart tjejerna befinner sig och i vilka områden de 

lever i.  

 

Egna reflektioner, vår förförståelse och vidare forskning 
 

För att föra egna reflektioner samt diskutera kring vår förförståelse så vill vi nämna att båda har 

bakgrund i Mellanöstern. Vi har en förförståelse kring invandrartjejer och deras möjliga 
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upplevelser och erfarenheter av livssituationen i det svenska samhället. I början av studien så 

hade vi förutfattade meningar, vi tänkte att majoriteten av tjejer med invandrarbakgrund har det 

mer eller mindre sträng hemma. Detta eftersom vi själva som unga har varit strängt hållna och 

kontrollerade. Alltså kan vi säga att det som påverkat vår förförståelse är först och främst våra 

upplevelser, så som upplevelser inom släkt och familj, men även upplevelser som kvinna i 

sociala situationer och i det svenska samhället. Vi båda upplever att vi under vår uppväxt som 

ungdomar inte fått den friheten som en svensk tjej kanske får. Detta fick oss att oundvikligt 

skapa oss förutfattade meningar om unga tjejer med invandrarbakgrund och deras situation 

eftersom det på något sätt förstärker det vi själva upplevt när vi växt upp som unga tjejer i det 

svenska samhället.  

 

För att inte påverka studien med vår förförståelse så skrev vi ner den och vid varje 

tolkningssteg det vill säga, vid den primära, sekundära och huvudtolkningen. Detta fick oss att 

forma om vår förförståelse, och den förförståelsen vi har idag är att många tjejer med 

invandrarbakgrund inte är strängt hållna, kontrollerade eller förtryckta så som media och 

samhället beskriver. Vår förförståelse kan sammanfattas till att invandrartjejer inte är en 

homogen grupp, tjejerna lever inte under samma regler och villkor trots att de har samma 

etnicitet.  Att sättet tjejerna lever sitt liv på är oberoende av etnisk bakgrund och att det är 

individuellt hur tjejerna lever sitt liv. 

 

Olika tankar och funderingar som har dykt upp under arbetets gång har varit frågor så som; hur 

kommer samhället att se på tjejer med invandrarbakgrund i Mellanöstern efter vidare forskning 

detta? Hur kommer samhället att se på tjejerna om ca tio till tjugo år, kommer bilden att 

förändras och i så fall hur kommer den att se ut? När det gäller diskussionen kring vad vi tänker 

kring intressant vidare forskning så ser vi en intressant tanke kring att göra en liknande studie 

kring unga invandrarkillar. Detta för att senare kunna studera om det finns likheter eller 

skillnader mellan könen. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1: Schematisk bild över de olika analysstegen och deras temaomvandling  
 

 

Primära tolkningen                  

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtolkning 
 

Tjejernas sociala umgänge & 

kärleksrelationer 

Förhandlingar inom familjen  

Tjejernas position i det svenska 

samhället 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Intervjuguide, teman och frågor:  

 

Vill du berätta om dig själv?  

 Ålder? 

 Vilket land kommer du från? 

  Hur länge har du bott i Sverige? 

 Kan du berätta om din familj?  

 Hur ser din familj ut? 

 Föräldrarnas utbildning samt yrke? 

 Hur många syskon har du? Deras ålder? 

  

Vardagen och fritiden 

 Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

 Vad gör du på fritiden?  

 Vilka är dina fritidsintressen?  

 Finns det något du skulle vilja göra på fritiden som du inte gör idag? Vad skulle det 

vara? Varför gör du inte det nu?  

  

Sociala relationer  

 Vill du berätta om ditt umgänge och dina vänner?  

 Vilka är de?  

 Vad brukar ni göra tillsammans?  

  Vad är viktiga egenskaper hos en vän?  

 Är du tillsammans med någon idag, eller har du varit? (om ja, etnicitet) 

 Hurdan ska din pojkvän vara, enligt dig och dina föräldrar? 

 Får du ha pojkvän? 

 Vad har du för framtidsplaner? 

  

Familjelivet och regler  

 Hur skulle du beskriva vardagen hemma, i din familj?  

 Hur skulle du beskriva din familj/dina föräldrar i relation till andras familjer/föräldrar 

(jämfört med vänner, med andra familjer i Sverige, hemlandet) 

 Föräldrarnas umgänge  

 Hur ser relationen ut till dina syskon? (om du har syskon) 

 Hur mycket hjälper du till hemma?  

 Vad bråkar man i din familj om? 

 Har ni regler hemma? Vad är det för regler?  

 Vem sätter regler hemma? 

 Är det olika regler för olika familjemedlemmar/syskon? 

 Hur tänker du kring dessa regler? (förstår, accepterar, kontroll:måste följa dem)  

 Kan du förhandla om reglerna? Göra motstånd?  

 Är det någonting som du vill göra som du inte får? Ge gärna exempel. 

  Hur länge får du vara ute på kvällarna?  

 Vem får du gå ut med? 

 Får du sova över hos dina vänner? 

 Val av kläder 
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Bilden av ”invandrartjejen och diskriminering/exkludering  

 Vad finns det för föreställning om invandrartjejer i det svenska samhället? Om tjejer 

från Mellanöstern?  

 Vad tänker du om dessa föreställningar?  

 Hur skulle du självbeskriva det?  

 Hur tror du att andra uppfattar dig som invandrartjej? 

 Vad tänker du om det? Skulle du beskriva dig själv på ett annat sätt? Hur då?  

 Har du någon gång upplevt att du har blivit etniskt diskriminerad? 

 Vad hände och vad gjorde du då?  

 Hur upplevde du det?  

 Finns det någon i din familj som blivit exkluderad? 

  

Avslutande frågor 

 Är det något du själv vill tillägga som vi inte har tagit upp under intervjun?  

 


