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Abstrakt

Titel:  ”Man är inte kompisar, man känner dem bara”. Invandrarpojkar om 
integrering och relationen till flickor i segregationens Sverige.

Författare: Marianne Pentonen, Monica Waissman

Handledare: Kristina Bartley

Typ av arbete: C-uppsats i sociologi

Antal sidor: 42 sidor + 1 bilaga

Huvudämne/tema: Invandrarpojkars  erfarenhet av  integration i det svenska  samhället 
samt deras relation till flickor.

Bakgrund till studien: Många invandrare bor i segregerade bostadsområden med få kontakter 
med svenskar. Den stereotypa bild av invandrare som många gånger 
skapas av massmedia medför att integrationen blir svårare och för 
med sig negativa konsekvenser för alla i samhället. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka några invandrarpojkars 
upplevelser av integrering i det svenska samhället samt hur de ser på 
relationen till det motsatta könet. Vad beträffar det sistnämnda är vi 
intresserade av att undersöka deras syn på förekomsten av sexuella 
trakasserier gentemot flickor.

Frågeställningar: Hur uppfattar de intervjuade invandrarpojkarna integreringen i det 
svenska samhället?

 Hur de ser på relationen till det motsatta könet?
 Vad anser de om förekomsten av sexuella trakasserier gentemot flickor? 

Metod: Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod 
med elva intervjuer. Huvudresultatet består av intervjuer med åtta 
invandrarpojkar, varar ett intervjutillfälle var en gruppintervju med 
två pojkar. Utöver detta består en mindre del av resultatet även av en 
gruppintervju med tre svenska pojkar.

Huvudresultat: Invandrarpojkarnas integration undergrävs beroende på olika 
faktorer såsom att de bor i ett segregerat bostadsområde varigenom 
kontakten med svenskar blir ytlig. Bilden av Sverige är överlag 
positiv, men identifikationen som svensk saknas. Mestadels sker 
umgänget i stora grupper som endast består av pojkar, vilket har en 
påverkan på relationen till det motsatta könet. Sexuella trakasserier 
är vanligt förekommande i skolan och ses i regel som ett spel mellan 
könen eller för att man vill uppvisa en viss attityd inför sina vänner. 
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1   INLEDNING/BAKGRUND

1.1 Inledning/bakgrund
I Sverige lever vi idag i ett samhälle där många etniska grupper och kulturer möts och blandas. 
Dagstidningarna är viktiga aktörer som förmedlar föreställningen om dessa olika grupper. På 
grund av detta har massmedia makt att bekräfta eller ifrågasätta bilden av invandrare och för 
många svenskar kan denna bild vara den enda kontakt som existerar. Den generella uppfattningen 
bildas då helt utifrån de beskrivningar som presenteras i massmedia (Bredström, 2005:183).

Massmedias bevakning av sexuella trakasserier bland ungdomar i invandrartäta skolor ledde till 
att vi blev intresserade av att få en vidare insikt att ur pojkars synvinkel se vad som ligger bakom 
handlingar som dessa. Massmedia framställer sexuella trakasserier som vardagsmat i skolan 
och det är ett mycket omdiskuterat problem. Det rör sig om pojkar som i gäng återkommande 
utsätter flickor för sexuella trakasserier och kränkande könsord. Sernhede menar i sin forskning 
bland invandrarungdomar i förorter att pojkarna anser att det endast handlar om ett ”förråande” 
av språket och att det inte ”betyder något”, och att det är ett spel som flickorna är med på och 
förstår. Däremot ger flickorna en något annorlunda bild av situationen där vissa flickor, även om 
de genomskådar pojkarnas jargong, inte alls uppskattar den medan andra ”spelar med i spelet” 
och inte ser sig som mer förtryckta än andra flickor, utan tvärtom (Sernhede, 2002:181ff).

I början av vår C-uppsats kom vi i kontakt med två invandrarflickor i tjugoårsåldern som 
upplevde att de hade blivit sexuellt trakasserade på högstadiet och i gymnasiet. Vi intervjuade 
flickorna då vi tyckte att det var intressant och relevant att ha denna förförståelse, intervjun 
ska dock inte användas i resultatet. Dessa flickor utsattes för sexuella trakasserier genom 
fysisk beröring av tre pojkar med asiatiskt ursprung. Detta skedde i skolan på rasterna och i 
klassrummet innan lärarna kom. De upplevde att detta var väldigt obehagligt och de tror själva 
att det skedde för att pojkarna såg att de var svaga och inte kunde säga ifrån. Det var inte heller 
något de kunde prata om hemma. Dels för att man inte är så öppen mot sina föräldrar, och dels 
för att om de berättade det skulle de inte få gå ut på egen hand. De kände heller inte att de fick 
någon respons ifrån skolan. Då flickorna bad läraren att säga till pojkarna nonchalerades deras 
rädsla och förklarades med att de bara skojar med er. Flickorna upplevde att pojkarna hade 
stor makt gentemot dem, men i andra sammanhang såg de snälla och oskyldiga ut, som när de 
umgicks med andra pojkar i skolan. En av flickorna har även i efterhand hört att pojkarna gått 
och sagt att flickorna tyckt mycket om dem och varit förälskade i dem och att pojkarna sagt att 
en av flickorna velat att de skulle beröra henne fysiskt. När flickorna fick reda på detta blev de 
väldigt upprörda och arga. De upplevde även att invandrarpojkar hade mer respekt för och var 
mer vänliga mot svenska flickor. ”De tänker säkert att invandrartjejer inte vågar tala om det för 
sin mamma eller sin familj, men så är det kanske inte i svenska familjer. Där är de mer öppna 
och kan anmäla det”, uttryckte en av flickorna. En av flickorna blev även sexuellt trakasserad 
av ytterligare en invandrarpojke under första året på gymnasiet, detta skedde genom fysisk 
beröring, hot och press. Nu i efterhand har de tänkt på att det till viss del kanske skedde för att 
de var så öppna mot pojkarna och skämtade mycket med dem. Även om de sa till dem att sluta 
kan pojkarna ha trott att det var tillåtet att beröra dem sexuellt och att de kanske aldrig förstod 
att de menade allvar. Flickorna tycker dock att de borde ha förstått eftersom de alltid var rädda 
för dem och undvek dem. De känner nu att de borde sagt ifrån tydligare och vågat stå upp för 
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sig själva, men de var så unga att de inte riktigt visste om pojkarnas handlingar var tillåtna eller 
inte. Flickorna anser att lärare bör prata med flickor i skolan och verkligen ta reda på hur de 
upplever situationen för att komma åt problemet, då de kanske inte vågar säga något. De anser 
att lärare redan när invandrarflickor börjar högstadiet bör tala om för dem att de kan vända sig 
till lärarna om de upplever sig kränkta.

I massmedia har invandrarflickors utsatthet uppmärksammats allt mer de senaste åren, 
forskning om invandrarpojkar är däremot fortfarande begränsad (Darvishpour, 2005:2). Det 
finns ett antal stereotypa föreställningar om invandrartäta förorter, som bland annat förstärks av 
media. En av dessa är att män och kvinnor är fångade i förstenade könsrollsmönster där kvinnan 
ses som ett objekt för mannen. Den maskulinitet som framställs i media beskrivs som skild 
från den demokratiska och jämställdhetsmedvetna västerländska medelklassmanligheten. En 
förståelsemodell för invandrarmän är att deras makt och statuspositioner försvagats på grund 
av deras underordnade ekonomiska, sociala och politiska ställning i Sverige. Denna kulturella 
förlust har lett till att en överdriven, sårbar och hotfull manlighet har formats som håller fast 
vid ställningen som patriark och normsättare (Sernhede, 2001:259f). En annan förståelsemodell 
av unga invandrarmän är att de sitter fast i traditioner och religiösa föreställningar där man 
har en bild av att andra etniska grupper, oavsett bakgrund, innehar specifika egenskaper. Om 
ett gäng invandrarkillar begår en gruppvåldtäkt relateras det i media till de kulturmönster som 
dessa unga män anses ha med sig hemifrån och handlingen anses kunna förklaras med etnicitet. 
Den maskulinitet som många av de etniska grupper som på senare tid kommit till Sverige 
anses representera kopplas ihop med liknade handlingar. Däremot finns det ingen diskussion 
om etnicitet när svenska killar begår gruppvåldtäkter (Ibid., s. 260).

På grund av sociala missförhållanden, utanförskap och underklasstillvaro har det formats en 
maskulinitet som i stort innebär att man som ung man och invandrare, och boende i ett utsatt 
bostadsområde är detsamma som att vara farlig. Invandrare framställs ofta som en homogen grupp 
medan det i realiteten finns fler och större skillnader mellan olika invandrare vad gäller klass, 
utbildningsnivå, etnicitet och religion, än det finns mellan svenskar. Det är naturligtvis viktigt 
att ha förståelse för hur traditioner, socialt utanförskap och kommersiella aspekter kan påverka 
hur olika former av maskulinitet växer fram och formas. Det finns kulturella skillnader, men 
den bild som skapas i media med bland annat kriminalitet och kvinnoförtryck vidgar klyftorna 
mellan ”vi och dem” och skapar ett samhälle som präglas av segregation, främlingsskap och 
rädsla (Ibid., s. 261f). En dikt av Gunnar Eklöf som visar på detta är:

Jag är en främling i detta land
Men detta land är ingen främling i mig!

Jag är inte hemma i detta land
Men detta land beter sig som hemma i mig!

(Non serviam; i Rojas, 2001:14)
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka några invandrarpojkars upplevelse av integrering i 
det svenska samhället, samt hur de ser på relationen till det motsatta könet. Vad beträffar det 
sistnämnda är vi intresserade av att undersöka deras syn på förekomsten av sexuella trakasserier 
gentemot flickor.

1.3 Frågeställningar
Hur uppfattar de intervjuade invandrarpojkarna integreringen i det svenska samhället?- 
Hur ser de på relationen till det motsatta könet?- 
Vad anser de om förekomsten av sexuella trakasserier gentemot flickor? - 

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att begränsa oss till att intervjua unga invandrarpojkar som går i högstadiet och vars 
båda föräldrar är invandrare. Dessa pojkar är antingen födda i Sverige eller i sitt ursprungsland. 
Ytterligare en avgränsning är att de går i en invandrartät skola och bor i en invandrartät 
stadsdel.

1.5 Begreppsdefinitioner 
I detta avsnitt har vi valt att definiera ett antal centrala begrepp som vi anser är relevanta för vårt 
syfte och våra frågeställningar. Andra viktiga begrepp kommer att definieras löpande i texten 
i anknytning till dess sammanhang. Vi har valt att använda Giddens definition av begreppet 
sexuella trakasserier samt kvinnliga och manliga beteenden. Vi har vidare valt att använda oss 
av regeringens definition av begreppet integration. 
Integration: ”Integration innebär att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund samt att förebygga och motverka etnisk diskriminering, 
främlingsfientlighet och rasism.” (Proposition nr 1997/98:16).
Kvinnliga och manliga beteenden: ”sociala förväntningar på beteenden som anses passande för 
medlemmar av respektive kön. Socialt kön eller könsroll har inte att göra med fysiska skillnader 
utan med socialt utformade egenskaper och kännetecken som rör maskulinitet och femininitet” 
(Giddens 2003:560). 

Sexuella trakasserier: ”Oönskade sexuella inviter, kommentarer eller beteenden som en person 
står för gentemot en annan; detta fortsätter trots att den andre tydligt klargör att han eller hon 
inte vill veta av det” (Giddens 2003:566).

1.6 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad i fem olika kapitel. I det första kapitlet presenterar vi uppsatsens ämne 
genom en inledning, vårt syfte och frågeställning som sedan följs av avgränsningar och 
begreppsdefinitioner. I det andra kapitlet redogör vi för tidigare forskning och teorianknytning. 
Därefter presenterar vi i kapitel tre vårt val av metod, urval av försökspersoner, intervjuguidens 
utformande, tillvägagångssätt vid insamling av information, etiska överväganden, reliabilitet och 
validitet, bearbetning och analys av material, egen förförståelse samt metoddiskussion I fjärde 
kapitlet klargör vi vårt resultat och i femte kapitlet redogör vi för vår analys och diskussion. 
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2   TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIANKNYTNING

I detta kapitel har vi valt att presentera tidigare forskning och teorier som ger insyn i de problem 
som kan finnas med att integreras i samhället och som även visar på maskulinitet och pojkars 
relation till flickor. Detta är forskning och teorier som vi anser är relevanta och intressanta 
att göra kopplingar till beträffande hur invandrarpojkar upplever integrationen i det svenska 
samhället, samt hur de ser på relationen till flickor. Den forskning som finns om invandrarpojkar 
är dock fortfarande begränsad (Darvishpour, 2005:2).

2.1 Känsla av utanförskap och upplevelse av integration
Annick Sjögren anser att det idag alltmer används två kategorier för att dela upp människor 
i samhället; svenskar och invandrare. Begreppet invandrare håller på att bli en vattendelare 
mellan majoriteten som bestämmer vad som är rätt och fel och minoriteten som måste anpassa 
sig. För den som invandrat till Sverige räcker det med att ha mörkare hy och/eller fel betoning i 
språket för att man skall hamna på de främmandes sida. De främmande får sin identitet tilldelad 
oberoende av sina egna egenskaper som människa (Sjögren, 2003:35). Identiteten ger människan 
en fast grund att stå på i hans/hennes omgivande universum och detta är viktigt för att man ska 
kunna känna tillhörighet och förstå sin plats i omgivningen. Många invandrare känner sig dock 
som främlingar i Sverige, då de upplever att de inte har en fast identitet i samhället (Ahmadi, 
2003:72). Människor som lämnar sin ursprungliga kultur genom exil och emigration kan ofta 
inte anpassa sig på ett tillfredställande sätt i den nya kulturen menar Thomas Johansson. Han/
hon kan uppleva sig marginaliserad1 och känna ett utanförskap i såväl den nya som den gamla 
kulturen.2 Konflikter och ambivalens upplevs ofta genom detta dubbla medlemskap. När 
individen har föräldrar med olika etnisk bakgrund eller nationalitet upplevs den inre konflikten 
ännu mer markant (Johansson, 1996:130).

Mauricio Rojas gör antagandet att många invandrarungdomar har identitetsproblem. Åtskilliga 
ungdomar som är första generationens invandrare har svårt att helt och hållet identifiera sig 
med Sverige och utan omsvep säga jag är svensk. De är svenska och bor här, men är ändå inte 
svenska. Ungdomarna betonar ofta olikheten, att de är annorlunda. De markerar att de inte är 
svenskar och att de är stolta över att inte vara det. Många gånger kan de inte känna igen sig i 
sättet att tänka och sättet att vara, och när de söker sig till hemlandet känner de sig inte hemma 
där heller. Där ses man som svensk, annorlunda, avvikande och ofta ovälkommen (Rojas,  
2001:15). Ungdomarna upplever att det är svårt att vara sig själva när de umgås med svenskar. 
Känslan av att vara uppfattad som en utlänning är stark, även då umgänget varat under en 
längre tid. Det finns en osynlig gräns för hur nära man kan komma varandra, då värderingar 
och synsätt är olika (Ibid., s. 60). Då ungdomarna varken kan identifiera sig med den svenska 
eller med föräldrarnas kultur kan de ha en känsla av att befinna sig i ett kulturellt och nationellt 
ingenmansland menar Nader Ahmadi. Genom att vara utan identitet, utan tillhörighet eller utan 
att ha länkar till något samhälle löper de större risker att förneka alla normer, sätta sig över alla 

1  Med marginalisering menas att man sätts utanför det centrala sammanhanget, att man placeras lite vid 
sidan om, ute i marginalen. När samhället eller arbetsmarknaden inte kan eller vill använda sig av individen, eller 
att individen definieras på ett visst sätt. Det är en form av förtryck (Thomsson, 2005:86).
2  Begreppet kultur avser den kunskap som individer använder sig av för att kategorisera, förklara och or-
ganisera sina handlingar och för att tolka andras handlingar. Genom uppfostran och att vistats i sin uppväxtmiljö, 
genom socialisationsprocessen, får man kunskap om världen och människorna (Wellros, 1993:63). 
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lagar och håna all ordning. Många ungdomar hanterar denna komplexitet genom att antingen 
ge vika för social och ekonomisk konservatism, eller genom att förneka det system som verkar 
hota deras egna välbekanta moraliska ordningar (Ahmadi, 2003:72).

Många invandrarungdomar bor i segregerade bostadsområden.3 Dessa skildras av deltagarna i 
Integrationsverkets rapportserie som konstgjorda samhällen på grund av att majoritetssamhället 
i många sammanhang inte finns representerat i dem. Många vuxna i området är arbetslösa 
och då det även råder etnisk diskriminering på arbetsmarknaden påverkar detta ungdomar 
negativt. Det medför att de saknar positiva förebilder och att det kan kännas meningslöst för 
dem att studera. Ungdomar kan uppleva ett utanförskap som anses bero på bristande kunskaper 
i svenska, samtidigt som de kan uppleva att de saknar självförtroende inför att leva i det svenska 
samhället. Pojkar som känner att de inte förstår vuxenspråket (den svenska som de uppfattar 
som finare och som talas av lärarna) tror att deras möjligheter på arbetsmarkanden är små och 
att alternativen i stort sett består av att starta egen restaurang eller liknande (Integrationsverkets 
rapportserie, 2000:21).

Ove Sernhede har studerat ungdomskulturen i Göteborgs förorter och funnit att det bland 
dessa invandrarungdomar finns en utbredd identifikation med dagens svarta gettokultur, där 
en stigmatiserad underklassposition romantiseras. Även om man inte helt och hållet kan 
jämföra förhållandena i de svenska förorterna med den situation som de svarta i USA lever i, så 
identifierar sig många olika grupper av de etniskt blandade förortsungdomarna med villkoren 
i gettot på ett symboliskt plan. Det påminner om deras egna upplevelser av att vara fattiga 
och diskriminerade. För unga som inte känner sig accepterade av eller upplever främlingskap 
inför samhället kan känslor av utanförskap eller mindervärde skapa behov av motidentitet och 
”hämnd”. De unga kan lättare identifiera sig med den svarta kulturen som blivit till en slags 
symbol för underklass och motstånd (Sernhede, 2001:264f). Unga invandrarpojkar berättar att 
de blir utsatta för specialbevakning när de går in i butiker och att människor går omvägar när 
de möter dem på gatan. De är upprörda över att media framställer dem som om alla av dem 
ständigt är beredda att begå brott (Sernhede, 2002:177).

I sina studier fann Sernhede dock en viss skillnad mellan flickor och pojkar beträffande 
inställningen till framtiden. Flickor visar större framtidstro vad gäller arbete och social karriär 
och anser i högre grad att ansvaret för att lyckas med integreringen i Sverige ligger i deras egna 
händer. Medan många pojkar ser sig som utsatta och är uppgivna inför framtiden. I förorten 
existerar för åtskilliga pojkar en kraftmätning gentemot polis och myndigheter, och många 
av dem gör denna till en del av sin identitet. Det kan till viss del bero på att pojkar i vissa 
avseenden befinner sig i ett mer utsatt läge, framhåller en del flickor som Sernhede intervjuat. 
De menar dock även att många pojkar låser sig i positioner som innebär att de inte kan se några 
som helst nyanser. Pojkar identifierar sig i högre grad än flickor med förorten och ser sig som 
representanter för sin stadsdel (Ibid., s.103ff).

3  Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk 
status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig (nationalencyklopedin).
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2.2 Behov av att bli respekterad 
Rojas använder sig av begreppet respekt när han sammanfattar många invandrarungdomars 
sökande efter sin identitet och längtan efter ett värdigt liv. Han menar att kampen för att få respekt 
blir central i invandrarungdomars ställningstagande mellan det individuella och kollektiva, i 
ungdomarnas kollektiva hantering eller motarbetning av stigmatisering och nedvärdering. 
Att ses som mindervärdiga, bidragsbehövande och förståndshandikappade av ett välmenande 
men nedsättande förmynderi, eller att uppleva direkt riktade aggressioner gentemot sig anser 
de vara oerhört kränkande (Rojas, 2001:22). Han gör antagandet att ungdomar söker respekt 
genom att utmana och försöka skräckslå den värld som ständigt tar deras värdighet ifrån dem. 
Kan man inte bli älskad, kan man i alla fall bli fruktad (Ibid., s 89). Ahmadi förmodar att när 
invandrarungdomar upplever rasism, diskriminering och nedvärdering lär de sig att nedvärdera 
sitt ursprung och sin kultur. Om de inte känner aktning för sin egen kultur ökar detta risken 
för att de inte heller värderar den svenska kulturen och dess normer. De kan då ta till våld och 
överträda lagen som ett sätt att försöka vinna respekt och erkännande (Ahmadi, 2003:73). 

Även Sernhede anser att behovet av respekt har sin grund i att man tillhör en marginaliserad 
och från samhället uträknad grupp. Den synliga delen av många invandrarpojkars maskulinitet 
är en relativt ensidig, stel och negativ manlighet, där de genom tuffhet och en ”cool” attityd vill 
skaffa respekt. När namnet på den egna stadsdelen väcker fruktan hos ”medelsvensson” betyder 
det för många av dessa pojkar att de får den respekt och upprättelse som de så gärna vill ha. 
Bakgrunden till deras krav och önskan att få respekt är dock en känsla av maktlöshet och genom 
att få respekt får de social revansch (Sernhede, 2002:195).

Däremot fann Sernhede att invandrarpojkar i kamratgänget visar upp varma känslor och sann 
vänskap. Det är även viktigt för dem att ställa upp för varandra vid olika problem. Under den 
tuffa och machoorienterade ytan finns en mognad och ett ansvarskännande gentemot kamraterna 
i gänget. Även om det också bland dem finns konflikter, avund och svek så verkar det som om 
deras gemensamma upplevelser av utanförskap frambringat vissa grundläggande principer för 
hur man relaterar till och värnar om varandra. I denna kultur utgår man från varje individs 
speciella situation, där man tar i beaktande vars och ens olika problem, behov och svårigheter. 
Samtidigt ställer man krav på de olika individerna i relation till vad de är bra respektive dåliga 
på (Sernhede,  2001:281). 

2.3 Kulturella skillnader
Ahmadi menar att olika kulturer har olika jaguppfattningar, vilket gör att den sociala 
verkligheten tolkas på olika sätt. När avståndet är för stort mellan den kultur som människan 
har integrerat med familjen och den dominerande kulturen ute i samhället är risken stor att hela 
människans värdesystem och moraliska universum kollapsar. Vårt sätt att förhålla oss till andra 
människor varierar beroende på om vi uppfattar oss som individer som är självständiga och 
självförsörjande medlemmar i ett individualistiskt samhälle, eller om vi ur ett kollektivistiskt 
perspektiv ser oss som en del av en större helhet. (Ahmadi, 2003:50). Människor i det moderna 
samhället har både ansvar för sitt agerande och kan kräva sina individuella rättigheter, men 
kontrollen över dem är mycket stor. I det individualistiska samhället handlar det om en diskurs 
mellan makten och individen, denna övervakning och kontroll har lett till att individen har lärt 
sig utöva självkontroll. I det kollektivistiska samhället däremot existerar en diskurs mellan 
makten och kollektivet. Här är det gruppen (familjen, släkten eller folket) som måste utöva 
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självkontroll och som har det grundläggande ansvaret. Individen är till en stor del befriad från 
samhällsansvar och kan agera spontant och känslomässigt (Ibid.,s 65ff). En stor skillnad ligger 
i att individualiserade samhällen strävar efter att barn tidigt skall bli självständiga och följa sin 
egen inre gräns. I samhällen med grupporienterad fostran prioriteras däremot gemenskapen i 
familjen och det är omgivningens yttre som styr (Integrationsverkets rapportserie 2000:31). 

Mehrdad Darvishpour framhåller att många invandrarpojkar känner sig pressade av föräldrarnas 
krav hemifrån, vilka kan avvika från det svenska samhällets förväntningar. Detta kan försvåra 
situationen för ungdomar som upplever en social exkludering och diskriminering i samhället. 
Unga invandrarpojkar kan ha en svår och komplicerad situation i och med att de lever ett 
pressat dubbelliv, där vissa normer gäller inom familjen och andra normer gäller i exempelvis 
skolan (Darvishpour, 2005:1). Den svenska skolan uppmuntrar självständighet och det är något 
som ses som självklart, medan de som kommer från samhällen med grupporienterad fostran 
har en helt annan syn där disciplin och uppfostran hör till skolans uppgifter. I Sverige däremot 
hör uppfostran och disciplin till familjens område, och kunskapens område hör till skolans 
ansvar. Detta bidrar till att många invandrarföräldrar har en bild med sig av ett mer auktoritärt 
skolsystem, vilket leder till felaktiga förväntningar på det svenska skolsystemet. Den frihet 
som finns i skolan kan misstolkas av barnen som kan tro att det inte finns några krav alls, 
vilket medför att det kan få disciplinsvårigheter som följd. Hemma kan och håller de sig till 
de regler och ramar som finns, medan de i skolan kan pröva gränserna genom att föra oväsen 
(Integrationsverkets rapportserie 2000:32f).

2.3.1 Familjestrukturens inverkan
En av de vanligaste motiveringarna till pojkars våldtendenser har varit att peka på bristen på 
närvaron av vuxna män, speciellt då pappan. Avsaknaden av att ha ett objekt att konfrontera, en 
mogen manlig förebild som fungerar som stöd i pojkarnas arbete att bli män, har upprinnelse 
i en konfliktfylld uppväxt där sökandet efter manligheten lätt kan spåra ur på olika sätt. Rojas 
gör antagandet att dessa unga pojkars problem inte enbart utmynnar i frånvaron av pappor utan 
att det även handlar om en vuxenvärld där man lever under ovärdiga villkor. Problemet är att 
även om pappan är närvarande är han ofta till mycket lite hjälp för att barnen ska kunna växa 
upp tryggt och harmoniskt. Detta på grund av att han ofta är arbetslös, hemma, fylld av bitterhet 
mot samhället och känner sig djupt kränkt och degraderad (Rojas, 2001:93f). 

Sernhede fann att i stort sett alla invandrarpojkar i hans studie känner ambivalens och 
ifrågasättande gentemot fadern. Påfallande många bodde inte tillsammans med sina fäder och 
bland dessa pojkar sågs fadern som svikare, som egoistisk och som svår att förstå. Besvikelsen 
över fäderna är stor och i vissa fall förnekar man dem. Sernhede kunde skönja en längtan efter 
en nära relation till en vuxen man som kan fungera som förebild och vägledare i det vardagliga 
livet (Sernhede, 2002:196f). Däremot är det många som inför den egna mamman känner en 
närhet, självklar lojalitet, respekt och vördnad (Ibid., s.187).

Darvishpour menar att ungdomars utsatta situation inom invandrarfamiljer bland annat är 
resultatet av en motsättning mellan moderna och traditionella kulturer och inte en fråga om en 
kulturchock mellan svenskar och invandrare som många påstår (Darvishpour, 2005:6). Många 
invandrarmän upplever att deras position i familjen försvagas när de kommer till Sverige och 
att de känner sig maktlösa, då anpassningen i den nya kulturen är svår för föräldrarna. Medan 
barnen lättare anpassar sig och påverkas av de nya normerna. Föräldrarna saknar ofta kontakt 
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med samhället, är arbetslösa, har låg utbildning och bor i segregerade områden. Detta innebär 
att sannolikheten är stor att föräldrarna inte kan fungera som förebilder för barnen (Darvishpour, 
2003:76).

2.4 Relationen till det motsatta könet

2.4.1 Mönster i individualistisk och kollektivistisk kultur
Sjögren gör antagandet att den privata sfären har blivit allt viktigare för den enskilda människan 
i individualistiska samhällen. Här är det viktigt med klara gränser mellan omvärlden och den 
privata sfären. Gatan eller skolan är ett exempel på en offentlig arena där den privata sfären följs. 
Där finns det en osynlig privat gräns kring ens jag och det förekommer ett ömsesidigt förbud 
mot att kränka varandras revir. Det anses vara ohövligt att stirra och ge närgångna blickar i och 
med att det är en självklarhet att respektera andras revir. Detta medför att svenska flickor känner 
sig kränkta om man inte tar hänsyn till denna privata sfär. I kollektivistiska kulturer har gatan 
eller skolan en annan betydelse. I denna har man en annan grundsyn som innebär att det är 
tillåtet att konfrontera varandra, utmana varandra och visa upp sig. En pojke blir en man genom 
att behärska dessa arenor. Flickan eller kvinnan som ger sig ut i det offentliga är medveten 
om detta och går ut i försvarsposition. Hon tvingas tydligt visa upp vapen som elegans och 
självsäkerhet, vilka avväpnar en potentiell inkräktare. Alternativet är att böja sig och visa upp 
en symbolisk underlägsenhet genom neutral klädsel eller mjuk gång. När hon visar att hon har 
en skamkänsla kommer en hederlig man inte att antasta henne (Sjögren, 2003:39).

2.4.2 Maskulina dominansmönster
Sernhede menar att det svenska samhällets uppdelning i ”vi och dom” har förstärkts det senaste 
decenniet och att detta har lett till att de unga som lever ”utanför” eller på samhällets marginal 
i hög grad identifierar sig med hiphopkulturen (Sernhede, 2002:166). De som främst dras 
till denna är unga män. Hiphop och rap utmärks av en manligt dominerad kultur och dess 
uttrycksformer exponerar och förstärker skillnaden mellan könen, där män presenteras som 
coola, maskulina muskelmän och kvinnor som vampiga superkvinnor. Likaväl som hiphopen 
bland annat har prisats för experimentlust och historiemedvetenhet, så betraktas den av många 
som sexistisk och dess syn på kvinnan har i olika sammanhang beskrivits som anstötlig (Ibid., 
s.179).  De attityder och den jargong som finns bland hiphopparna i de invandrartäta förorterna 
har influenser från denna kultur. I de manligt dominerade gruppbildningar som gatukulturen 
består av är flickor sällsynta och om de alls befinner sig där (eller i dess periferi) sker det i hög 
grad på pojkarnas villkor. Sernhede menar dock att det inte är riktigt så enkelt att man endast 
kan förklara det utifrån annan kulturell bakgrund eller etnicitet, utan detta är något man ser även 
i exempelvis bikergäng eller skinnskallekulturen som på liknande sätt är manligt dominerade. 
Trots att invandrarpojkarna oftast är mycket medvetna om att deras attityd och jargong gentemot 
flickor skiljer sig från de allmänna kommunikationsmönstren mellan könen, anser de att deras 
förhållningssätt inte står för en nedvärdering av kvinnan som Kvinna. Enligt dem är det ett spel 
mellan könen. Att kalla en flicka hora, bitch eller liknande har gjorts till en ”grej” och det är 
något som sker på skämt. Pojkarna menar att flickorna i förorten inte tar åt sig, utan att de är 
med på det och att de förstår vad de menar. De ser det som att det är deras sätt att tala om för en 
flicka att hon hör till dem, att hon är accepterad och att hon är fin (Ibid., s.179ff).
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Flickorna ger delvis en annan bild av situationen, där några ”spelar med i spelet” utan att anse 
att de intar en offerposition. Istället för att se sig som mer förtryckta än andra flickor upplever 
de att det är tvärtom, de menar snarare att flickor som inte kommer från förorten är rädda för 
sin kvinnlighet. De anser att de är fullt på det klara vad gäller spelet mellan könen och ser 
sig själva som självständiga. Andra flickor däremot tycker att det är helt oförsvarligt att bli 
kallad bitch. Även om de genomskådar spelet och har kunskap om hur koderna fungerar är de 
kritiska mot killarnas jargong. Sernhede refererar till Oia vars studier har visat att flickor med 
invandrarbakgrund generellt sett ser mer negativt på traditionella könsroller än vad pojkar, 
oavsett etnisk bakgrund, gör (Ibid., s.182f).

De flesta pojkar inser dock att det är felaktigt att bete sig i enlighet med dessa maskulina 
dominansmönster. Vissa håller med om att tala om flickor på det sätt som sker inte ”låter 
så snyggt”. De uppvisar däremot stor respekt gentemot den egna flickvännen; som ofta har 
invandrarbakgrund. De menar därigenom att man måste skilja på vad som är ”stilen i en kultur” 
och på hur man beter sig i förhållande till flickvännen. Sernhede har i sina intervjuer med 
invandrarpojkar märkt av en viss osäkerhet inför att vara tillsammans med svenska flickor, 
vilket han tror kan relateras till att svenska flickor kan framkalla tvivel om att inte duga socialt. 
Det kan vara så att risken för att bli sårad i en intim relation är för stor, då de befinner sig i ett 
påtagligt socialt underläge. Att bli kallad ”svartskalle” i ett gräl kan svida alldeles för hårt och 
vara för kränkande (Ibid., s.184f).

Sue Lees anser att utvecklingen av den manliga identiteten för pojkar innebär en ständig kamp 
och ett behov av bekräftelse. I detta ingår att vidmakthålla makten över flickor och kvinnor. 
Lees refererar till Arnot som menar att detta är en dubbel process varigenom mannen både 
distanserar sig själv från kvinnan och det kvinnliga, samtidigt som de genom att reducera det 
kvinnliga bibehåller den manliga hierarkin och det sociala övertaget. Genom skvaller och 
nedsättande ord gentemot flickor uppnås båda dessa processer, då det både distanserar pojkar 
från flickor och ger dem kontroll över dem. Lees menar att flickor alltid ses utifrån sin sexualitet 
och därigenom blir föremål för verbal och även ibland fysisk sexuell kränkning. Flickor är 
tvungna att tänka på sitt rykte och detta kan hotas av en rad olika beteenden som ofta inte ens 
har anknytning till sexualitet (Lees, 1993:33f). Det finns en potentiell sexuell betydelse för 
flickor i alla sociala sammanhang, då skvaller och nedsättande ord kan användas mot flickor 
utifrån deras sätt att klä sig, sätt att prata, om någon ser henne prata med pojkar eller om hon 
ses med någon annans pojkvän (Ibid., s.44). Hon anser att skvaller är en form av social kontroll 
som används för att styra flickor mot generella könsroller . Det handlar i första hand inte om att 
identifiera enskilda flickor, utan det är förekomsten av olika rykteskategorier som är det viktiga, 
då den stämpel som ges kan ändra karaktär och skifta mellan många olika flickor (Ibid., s.40). 
Även flickor är inbegripna i användandet av skvaller. En anledning till att det kan fortgå och 
reproduceras är att den kränkning som ryktesspridning innebär sitter i och oroar flickor, samt 
ger dem sämre självförtroende (Ibid., s.263). Det är svårt för flickor att ge igen, då de ord som 
används nedsättande mot pojkar är färre och mycket mildare. De refererar inte på samma sätt 
till pojkarnas sociala identitet (Ibid., s.39).

2.5 Splittrad identitet
Utifrån vårt problemområde anser vi att Bradleys teorier angående en splittrad identitet är av 
betydelse då dessa kan hänföras både till den situation som många invandrare befinner sig i, 
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samt till hur manlighet kan påverkas av en utsatt position. För att få förståelse för vad som 
kan ligga bakom vissa handlingar och mönster bland människor är det viktigt att förstå både 
individens personliga och sociala identitet. Harriet Bradley refererar till Week som gör en 
åtskillnad på ”personlig identitet” och ”social identitet”. Den personliga identiteten är komplex 
och individualiserad i och med att den har upphov i alla de upplevelser som varje individ har 
varit med om. Det sätt som individen rekonstruerar jaget på har att göra med att vi upplever 
oss själva som unika individer, men det beror även på hur vi uppfattar oss själva och hur vi tror 
att andra uppfattar oss. Den sociala identiteten utgår från de olika relationer som individer har 
till andra människor. Den påverkas av hur vi som individer ser på oss själva i samhället och 
hur vi upplever att andra ser på oss. En term som kan relateras till social identitet är ”kulturell 
identitet” och denna syftar till känslan av att tillhöra en speciell kultur, i nutid eller dåtid. Inom 
postmoderniteten anser man att identiteten har blivit relativt flytande och att man fått större 
valfrihet att välja vem man vill vara, individen påverkas dock av kön, etnicitet, klass och ålder 
beroende på den sociala kontext man befinner sig i. Det är svårt att helt frigöra sig från denna 
påverkan och individer relaterar till dem på olika sätt (Bradley, 1996:23f).

Bradley tolkar Kitzinger och Wilkinson som använder begreppet ”default identity” som 
beskriver det som står för ”det normala, naturliga sättet att vara”, vilket oftast betyder vit, stark 
och/eller man. De anser att den som har privilegiet att besitta makten inte behöver reflektera 
över sin identitet i någon högre grad. Dessa individer är alltid mindre osäkra än de som är i 
motsatt situation eller är förtryckta. Om det däremot uppstår en ”kris i det maskulina” kan män 
i mycket högre grad vara benägna att reflektera över sin identitet, ett exempel på detta kan vara 
när feminister utmanar konventionella könsroller. Man går inte ständigt omkring och tänker på 
det man identifierar sig med, men man blir medvetna om det då man utsätts för uppmärksamhet 
kring det, som negativ eller positiv kritik gentemot exempelvis sitt kön. En kvinna blir mer 
medveten om sitt kön om det är källan till negativ uppmärksamhet från andra, som diskriminering 
eller trakasserier, detsamma gäller även när hon får positiv uppmärksamhet. På liknande sätt 
kan en man bli mer medveten om sin manlighet då han upplever ett hot mot maskuliniteten, 
exempelvis om hustrun utmanar mannens auktoritet eller om han får nedsättande kommentarer 
från andra män. Män kan i situationer som dessa använda sig av förväntat manligt beteende 
som våld, fysiska kraftprov, sexuellt påträngande eller sexistiska skämt för att demonstrera sin 
manlighet. Förväntningen på den manliga identiteten är dock mångsidig och den kan uttryckas 
på många olika sätt beroende på etnicitet, ålder, sexuell läggning och så vidare (Ibid., s.106f). 
Medvetandet om ens etnicitet är ej heller något som är konstant i en individs liv, även det är 
något som kommer till upphov i specifika sammanhang som till exempel vid diskriminering 
(Ibid., s.137). Det är stor sannolikhet att grupper som definieras utifrån sin härkomst blir 
uteslutna, marginaliserade och underordnade i den sociala hierarkin (Ibid., s.122). När svarta 
män i USA skapar en machokultur, som ofta manifesteras genom att de har kontroll över olika 
platser vilka de ser som sina territorier, kan man se det som deras sätt att hantera den rasism och 
nedtryckning som de möts av från det vita samhället. Det kan vara deras sätt att upprätthålla sin 
självrespekt på grund av att de ses som underlägsna gentemot den vita mannen (Ibid., s.107).

Bradley refererar till Wilsons studier av hur ”underklassens getto” har utvecklats i förorter till 
Chicago och andra stora nordamerikanska städer, där den färgade befolkningen karakteriseras 
av en kombination av ekonomiska svårigheter och social isolering. Dessa stadsdelar blir 
gettoliknande, då medelklassen, de vita samt de som har arbeten flyttar därifrån. Området 
berövas ledarskap och positiva förebilder för de unga. Den demoralisering som blir följden 
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av detta föranleder till brott, våld, droganvändning och andra antisociala beteenden. Wilson 
föreslår att unga färgade män använder sig av sexuell erövring för att stärka sin maskulinitet, 
då de på grund hög arbetslöshet saknar möjlighet att framställa sig som familjeförsörjare inför 
unga kvinnor (Ibid., s.194f). Bradley menar dock att det är viktigt att undvika att se på etniska 
minoriteter som patriarkala och bakåtsträvande vad gäller kön jämfört med det man anser vara 
en mer jämställd vit majoritet (Ibid., s.141).

2.6 Stigma och social identitet
Vi anser att stigma utifrån vårt problemområde är av intresse då invandrare kan befinna sig 
i situationer där de ses som stigmatiserade på grund av att de kan avvika från den svenska 
normen för vad som anses vara normalt. Irving Goffman använder sig av begreppet stigma för 
att beskriva personer som har egenskaper som medför att de avviker från samhället. De stigma 
som utgår från nation, härkomst och religion rör sig om kroppsliga avvikelser som förmedlas 
genom generationer och kan drabba alla i en familj. Den person som är stigmatiserad kan utsättas 
för diskriminerande åtgärder, som ofta är oavsiktliga, från den normale på grund av att personen 
avviker från den normales förväntningar på ett oönskat sätt. Goffman gör gällande att man inte 
ser det gemensamma som finns i personens övriga egenskaper utan man intar en attityd till den 
andre som om han ”inte är fullt mänsklig”. Redan den första åsynen av en främling är tillräcklig 
för att man ska kategorisera och bestämma vissa egenskaper hos denne, varefter man utgår från 
detta första intryck och formar om dem till normativa förväntningar (Goffman, 1972:12ff).  De 
som avviker och inte rättar sig efter de sociala normer beträffande uppträdande och personliga 
attribut som finns i samhället benämner Goffman som sociala avvikare. Etniska och nationella 
minoritetsgrupper är en typ av sociala avvikare; de som fullt tydligt bär statusmärken i talet, 
utseendet och i sitt uppträdande och som känner sig som andra klassens medborgare i relation 
till samhällets offentliga institutioner (Ibid., s. 150). 

Goffman anser att den stigmatiserade aldrig kan vara säker på vilket bemötande de får 
i interaktionen med den normale och att denna osäkerhet kan medföra att de känner sig 
stigmatiserade. Även när de möts av ett vänligt bemötande är det svårt att veta om det är helt 
äkta eller om den andre trots den vänliga ytan stämplar honom/henne som en avvikare. Både 
Goffman och Ziva Kunda menar att ett problem för en stigmatiserad person kan vara att de 
tenderar att förklara olika personliga misslyckanden i sitt liv med hjälp av sin avvikelse. Istället 
för att se misslyckanden och bakslag som personlig otillräcklighet kan de se dem som en 
konsekvens av avvikelsen och skylla negativ feedback på fördomar gentemot gruppen (Ibid., 
Kunda, 1999:372). Kunda menar vidare att de på grund av detta kan gå miste om den möjlighet 
till självutveckling som berättigad negativ kritik ger (Ibid.). 

2.7 Identitetsbildning och grupper 

2.7.1 Subkulturer
Thomas Ziehe, som studerat olika ungdomsgrupper, menar att stigmatiserade grupper där 
individerna inte har möjlighet att göra egna val i sökandet efter en identitet, blir tvungna att 
separera eller differentiera sig från omvärlden för att säkerställa sin identitet. Detta är något som 
sker för att de försöker försvara den kultur de har. Ziehe delar in ungdomsgrupper i två olika 
subkulturer, där medlemmarna i den ena subkulturen är integrerade i samhället och fritt kan välja 
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en viss grupptillhörighet som stöd för sin identitetsbildning. Den andra gruppen ”subkulturer 
utan val” består av underklassen som vid en ekonomisk kris i samhället uppslukas av denna. I 
första hand tjänar subkulturen ett defensivt syfte för dessa ungdomar (Ziehe, 1989:57). Det val 
ungdomarna ställs inför handlar om att bli ”fattigfolk i klassisk mening, eller också – och detta 
är mera fallet idag – försöker de försvara den sista resten av sin identitet” (Ibid., s.58). Ziehe 
menar dock att detta kan leda till att de blir ganska rigida (Ibid.).

2.7.2 Svårigheter i identitetsskapandet
Individer ur första eller andra generationens invandrare som upplever sig vara utestängda från 
samhället kan känna att det är meningslöst att ens försöka göra en positiv karriär utifrån en 
positiv identitet enligt Stefan Sandström. Detta kan skapa en förtvivlan hos individen som leder 
till sammanbrott eller så kan det medföra att individen reagerar med att göra en negativ karriär 
utifrån en negativ identitet, vilket innebär att man uppvisar ett tydligt och trotsigt motstånd mot 
samhället. En anledning till att gäng bildas, där man inom gruppen håller ihop och definierar 
varandra positivt, kan vara för att försvara sin identitet och kultur (Sandström, 2000:157f). 
Om vägen till en positiv karriär i samhället tycks vara stängd, exempelvis på grund av hög 
arbetslöshet i bostadsområdet, kan man uppleva att det näst bästa alternativet är att vara hatad 
eller ökänd. Det ger åtminstone en bekräftelse på att man existerar i ett socialt sammanhang 
och det är bättre att få negativ uppmärksamhet än att inte få någon uppmärksamhet alls (Ibid., 
s.47).

Grunden för individens identitetsbildning är beroende av kvaliteten på ens identitet som 
barn, där självbilden främst byggs upp i den relation man har till föräldrarna eller andra 
vårdnadshavare. Om det saknas positiva förebilder i närmiljön och man inte lyckas bygga en 
stabil och välintegrerad identitet kan man känna att det är bättre att skapa sig en negativ identitet, 
vilket är mindre plågsamt än identitetslöshet (Ibid., s.45f). Ett problem som invandrarföräldrar 
kan stå inför är att barnen ignorerar deras normer på grund av att de fungerar dåligt i den 
svenska kulturen. I de fall barnen/ungdomarna ingår i en grupp uppfostrar de varandra så gott 
de kan inom gruppen. Denna grupp består ofta av medlemmar som även de till stor del står 
utan socialt anpassad uppfostran. Därmed blir den föräldrabild som internaliseras outvecklad 
och identitetsbildningen baseras på de normer och värden som finns i gruppen. Detta leder till 
en begränsning i individens utveckling, då de förmågor som lärs ut endast sträcker sig till att 
hantera situationer och problem som är vanliga för gruppen (Ibid., s.153). 

2.7.3 Marginalisering av grupper
Zygmunt Bauman anser att stigmatisering och marginalisering av grupper framför allt sker när 
samhället befinner sig i en social kris. Han menar att när människor i en social kris förlorar det 
konventionella effektiva beskydd som gruppen ger vill man bygga oöverstigliga hinder mellan 
insidan av en territoriell eller kategorisk lokalitet och utsidan. Insidan står för det varma, trygga 
och säkra, medan utsidan betecknas av uppror och överhängande fara (Bauman, 2004a:59). De 
ingrupper som människor relaterar till rör sig ofta om klass, kön, etniska grupper och nationalitet 
(Bauman, 2004b:49). I och med den snabba globalisering som pågår i världen, med bland annat 
hög arbetslöshet och minskad trygghet, raseras det kollektiva beskydd som människor förut haft 
i varierande grad överallt i världen. När den konventionella staten inte längre förmår skydda 
människor gentemot de globala hot som de står inför skapar man en konspiration där man kan 
känna sig som de enda och oövervinnliga herrarna. Bauman menar att den allmänt vedertagna 
iden om att det på många håll i världen uppkommit en nyutsprungen nationalism egentligen inte 
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handlar om det, utan han anser att det istället är ett drastiskt försök av människor att finna lokala 
substitut som kan ersätta de problem som skapats på global nivå (2004a:58f). 

Enligt Bauman behöver varje kollektiv ett ”de” som är motpol till hur man själv vill vara. Det är 
”vi” gruppen som bygger upp motpolen, den byggs inte upp av dem själva. Genom användandet 
av stereotyper och stigmatiserade identiteter blir de påtvingade och pålagda identiteter som de 
själva motsäger sig, men inte har någon möjlighet att lägga bort eller bli av med. Bauman menar 
att underklassens identitet är en frånvaro av identitet, där individualitet utplånas eller förnekas. 
Man har inte tillträde till den sociala sfär där identiteter söks, väljs, utformas, bekräftas eller 
förkastas (Ibid., s.38f).

2.7.4 Gruppsocialisation
En grupp personer som har samma typ av avvikelse har tendens att söka sig till andra likasinnade 
för att skapa vänskapsrelationer. Denna grupp betraktas som hans/hennes ”verkliga” grupp och 
man håller sig till denna grupp genom att vara lojal och autentisk. Goffman gör antagandet att en 
stigmatiserad person ytterligare kan stärka sin hyllning till speciella värden som är utmärkande 
för den stigmatiserade gruppen genom att uppmärksamma och stoltsera med vissa stereotypa 
kännetecken (Goffman, 1972:118f).

En grupp skänker en viss form av styrka som tillsammans med de symboler som skapas i 
gruppen och gruppmedlemmarnas hjälp gör det möjligt för individen att uppleva trygghet, 
frihet och få bekräftelse, samtidigt som det ger en förmåga att utöva makt. Detta kan dock 
medföra att blickfånget över världen begränsas. Medlemmarna blir även begränsade i och 
med att gruppen bestämmer vilka handlingsalternativ som är tillåtna, lämpliga eller otänkbara. 
Tillåtelsen till oliktänkande är dock olika i olika grupper. Om man knyter an till gruppen alltför 
mycket kan en fara ligga i att det individuella ansvaret sätts ur spel och att ansvaret inför andra 
medmänniskor hävs. Gruppsocialisation handlar dock inte om att gruppen belastar individen 
med normer och värderingar som de utan problem gör till sina egna. Genom självreflektioner 
utprovas och laboreras symboler, identiteter, normer och värderingar fram. Om ett värde finns i 
dessa beter man sig ungefär som de andra i gruppen. Medlemskap i en grupp ger även individen 
tillfällen att tillsammans med andra medlemmar bygga upp sin identitet, samtidigt som grupper 
oftast respekterar att individer är olika. Socialisationen innebär att gruppmedlemmen införlivar 
gruppens idéer i sitt eget medvetande, medan det sker en individuation genom att personen 
utvecklar en egen identitet och ett eget tänkande i förhållandet till exempel föräldrarna eller 
andra vuxna (Lalander & Johansson, 2002:53ff). 

I grupper där det existerar skarpa yttre konturer (starka gränser som gruppen upprättar mellan 
sig själva och omvärlden, ”vi och de”) och skarpa inre konturer (olika starka mekanismer som 
styr personerna i gruppen) innebär det att gruppen är tämligen sluten och att medlemmarna 
i denna är hårt hållna av normsystemet. Trycket mot de enskilda gruppmedlemmarnas 
likformighet är starkt. Här ses omvärlden som ett hot och medlemmarna är ständigt sysselsatta 
med försvarsåtgärder mot personer i omvärlden som stämplas som mindre bra. I denna typ av 
grupp är det svårt för medlemmen att bryta mot den starka kollektiva moralen (Ibid., s.57). 
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2.8 Maskulinitet
Marie Nordberg refererar till Robert Connell4 som menar att feminina positioner alltid är 
relaterade till den hegemoniska maskuliniteten och att kvinnor i enlighet med patriarkatsteorin 
är underordnade.5 Det finns dock även bland män makthierarkier och variationer dem emellan. 
Vissa män och maskulinitetskoncept uppfattas som överordnade och normaliserade medan andra 
anses vara underordnade och marginaliserade. Därmed bryts den modell som finns av män som 
överordnad grupp. Connell visar att även män regleras och hålls på plats i könsordningen och 
ger en mer nyanserad förståelse av män och deras förhållande till makt (Nordberg, 2004:14). 
Även Sernhede tolkar Connell och menar att varje form av maskulinitet alltid ska kopplas till 
något, exempelvis till kvinnan, till andra maskuliniteter, till makten et cetera. Maskulinitet är inte 
något i sig själv. Man måste alltid se till vilket sammanhang de förhållanden man försöker förstå 
ingår i. De subkulturer eller grupper som studeras måste relateras till de villkor som de ”ramas 
in” av. Det är även viktigt att förstå moderna maskuliniteter som multipla och motsägelsefulla 
(Sernhede, 2001:267f). Man bör vara medveten om att flera olika maskulinitetsföreställningar 
kan uttryckas i samme man, även jämställdhetsbejakande maskulinitetsformer kan vara 
komplexa då de både bejakar och tar avstånd från hegemoniska och patriarkatsuppehållande 
förståelser (Nordberg, 2001:250).

Victor Seidler ifrågasätter Connells patriarkatsteori och menar att den inte är lika aktuell för 
dagens ungdomar, som ofta inte känner igen sig i teorier om strikta köns och maktstrukturer. 
I dagens samhälle står de många gånger inför andra problem vad gäller relationer och arbete 
(Seidler, 2006:3). Han menar att man måste vara medveten om att även om man ofta tänker 
på män i olika maktpositioner bör man tänka på att män i enskilda situationer kan känna sig 
maktlösa och att unga män kan uppleva att många unga kvinnor har högre självkänsla och är 
mer självsäkra än de själva är. Det är dock svårt att utforska den spänning som män känner 
inför införlivandet av olika maskuliniteter, eftersom män fortfarande kan känna att det inte är 
accepterat för dem att visa känslor. De kan ha emotionella problem då de inte har något sätt 
att uttrycka de ofta outtalade frågor de ställs inför och som de lärt sig att hålla för sig själva 
(Ibid., s.13). Seidler anser att det är viktigt att se till att maskulinitet ses på olika sätt i olika 
kulturer och att man måste förstå den rädsla och ångest som män kan känna beroende på vilken 
manlighet de upplever att de har att leva upp till. Ett exempel på detta kan vara att de inte känner 
sig tillräckligt starka utifrån den förväntning som finns på män i den kultur de tillhör (Ibid., 
s.68). Det emotionella stödet för män är även olika i olika kulturer (Ibid., s.27).

2.9 Massmedias skildringar
Vi anser att massmediala skildringar av invandrare utifrån vårt problemområde är av intresse 
då det till stor del påverkar den syn svenskar har på dem och hur de därigenom blir bemötta 
i samhället. Anna Bredström analyserar medias rapportering, i synnerhet av invandrarpojkar, 
och menar att media inte nödvändigtvis speglar verkligheten, utan den avgör många gånger 
hur olika händelser ska förmedlas, framställas och tolkas. Dessa berättelser konstrueras inte 
alltid av media själv utan vilar ofta på begrepp och analyser som är skapade i vetenskapliga 

4  Vi har använt oss av författare som återger Robert Connells teorier då det inte gick att få tag 
på böcker av Connell i svenska bibliotek.
5  Med hegemoni menas den kamp om makten som ständigt pågår i samhället och denna kamp sker med 
kulturen som vapen. Den grupp som har makten över vad andra ska tycka och tänka i samhället besitter en hege-
monisk position, de har med andra ord monopol på kulturen (Lalander & Johansson, 2002:37).
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och politiska sammanhang. Svenskhet i media är på många sätt synonymt med jämställdhet, 
medan invandrare okritiskt framställs som en homogen grupp och bärare av traditionstyngda 
patriarkala beteenden. Då invandrarpojkar benämns i media hänvisas de mer direkt till den 
etniska tillhörigheten och skulden läggs på pojkarnas kulturella arv med nedlåtande kvinnosyn 
och hederstankar. Medan svenska pojkar i media främst hänvisas till en psykologisk eller 
social förklaring. Det sker en debatt i media som genomsyras av vår och deras kultur, det är 
invandrarens kultur mot svenskars normalitet (Bredström, 2005:185).

Bredström vill visa på hur debatten som finns i media kan tolkas som en rasifieringsprocess 
som skapar en sanning som tas för given och utgör en legitimerande grund för andra rasistiska 
utspel (Ibid., s 204). Pojkar som vistas ute i offentliga miljöer får även ofta stämpeln på sig att 
de tillhör gatugäng, som i sin tur betraktas som kriminella. Att vara ung, man, invandrare och 
bo i ett segregerat bostadsområde har i stort sett blivit synonymt med att vara farlig (Sernhede, 
2003:182f). Det är väsentligt att förstå att ungdomar i mångetniska miljöer inte med nödvändighet 
kommer att utveckla de förtryckande och särskiljande karaktärer som den kulturella rasismen 
ger dem. De kan lika gärna skapa gränsöverskridande och nyskapande identiteter (Bredström, 
2005:199). 

3   METOD

3.1 Val av metod 
Syftet med vår uppsats är att undersöka pojkarnas upplevelse av tillhörighet i det svenska 
samhället. Ytterligare ett syfte är att undersöka relationen till det motsatta könet. När vår 
problemformulering stod klar för oss bestämde vi oss för att använda den kvalitativa metoden, 
då vi i vår undersökning vill ha riklig information och större förståelse för pojkar med 
invandrarbakgrund. Kvale påpekar att genom att använda ett professionellt samtal med en viss 
struktur och ett visst syfte erhålls beskrivningar som ger en möjlighet att tolka respondenters 
livsvärld (Kvale, 1997:34). Vi ansåg att denna metod skulle ge oss bäst förutsättningar för att 
kunna gå på djupet och öka vår insikt för några av dessa pojkars livssituation. Intervjuer skulle 
även ge oss möjlighet att få unik information och belysa olikheter i dessa pojkars upplevelser 
vilket Holme och Solvang påpekar (Holme och Solvang, 1997:78f). 

Som Holme och Solvang beskriver inriktar sig både kvalitativ och kvantitativ metod mot 
att ge en bättre förståelse av samhället vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra. I kvalitativ metod ger forskaren sin tolkning av 
förvärvad information från till exempel sociala processer och motiv. Kvantitativ metod anlitas 
däremot om kunskapssyftet är att orsaksförklara något. Den ombildar information till siffror 
och mängder som det görs statistiska analyser utifrån. Därefter utförs generaliseringar som 
kan förväntas stämma in på andra personer i samma situation. (Ibid., s 76ff). Vi har dock inte 
haft kvantifiering som mål, då det skulle ge ett bredare men ytligare material utan individuell 
anpassning. 

Observationer genomförs då man vill försöka fånga livssituationen av dem man observerar. 
Denna teknik kommer ofta till användning vid studier av slutna system och lokalsamhällen, 
vilket Holme och Solvang påpekar (Ibid., s 110). Lalander och Johansson menar att det blir 
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begränsat om man bara använder sig av observationer, även respondenternas tolkningar och 
kommentarer behövs för att få reda vad de betyder för dem. Därför är det bra att använda 
kvalitativa intervjuer som komplement till observationer, så att man till fullo ska kunna sätta 
in sig i respondenternas upplevelser (Lalander och Johansson, 2002:198). Detta hade varit 
intressant och relevant för oss, men då denna metod är mycket tidskrävande och vi har en 
tidsbegränsning ansåg vi inte att det var möjligt. Då vårt val av ämne är av känslig natur skulle 
vi behövt ha vistats i pojkarnas närhet under en längre tid och skapat en tillit till respondenterna, 
i likhet med vad Holme och Solvang poängterar, för att bli ett accepterat ansikte för dem (Holme 
och Solvang, 1997:113). Detta ansåg vi att vi inte hade någon möjlighet till. 

3.2 Urval
Holme och Solvang påpekar att valet av intervjupersoner är grundläggande för att kunna 
tillgodogöra sig den information man söker. Det förutsätter att man använder respondenter som 
på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser man undersöker. Urvalet 
blir på så vis vare sig slumpmässigt eller tillfälligt utan görs systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade kriterier (Holme och Solvang, 1997:101ff). Vi valde att intervjua invandrarpojkar 
som går på en invandrartät skola och som bor i ett segregerat bostadsområde i en medelstor 
stad. Vi begränsade oss till åtta intervjuer, enligt Kvale är 15 plus minus 10 intervjupersoner ett 
relevant urval (Kvale, 1997:98). I urvalet av personer tog vi assistans av en skola då vi själva 
inte har någon kontakt med invandrarpojkar. För att erhålla en bredd och variation önskade vi 
intervjua respondenter från olika nationaliteter med invandrarföräldrar från en avlägsen kultur, 
då vi är intresserade av att se hur de påverkas av de kulturskillnader som kan finnas både vad 
gäller integrering och relationen till flickor. Våra respondenters ursprung är från Asien, Afrika 
och Mellanöstern. Sex av pojkarna bor tillsammans med båda föräldrarna och de två övriga bor 
med en förälder. De flesta pojkarnas föräldrar arbetar eller studerar, men i tre av familjerna är 
en förälder sjukskriven. 

På grund av ett missförstånd fick vi även tillfälle att intervjua tre svenska pojkar. Vi valde att 
ta med detta i en mindre del av vårt resultat, då vi anser att det ger en viktig kompletterande 
synvinkel. Dessa pojkar går på samma skola, men bor i ett bostadsområde där det till stor del 
endast bor svenskar. Samtliga pojkar är mellan 15 och 17 år. Holme och Solvang menar att strävan 
efter att få så stort informationsinnehåll som möjligt sker genom att ha så stor variationsbredd 
som möjligt i urvalet. Det är även viktigt att respondenterna har förmåga att uttrycka sig och är 
villiga att deltaga (Holme och Solvang, 1997:104). Det sistnämnda är en förutsättning, då vårt 
val av ämne kan vara känsligt att tala om. Med tanke på konfidentialitetskravet valde vi att inte 
specifikt beskriva varje respondent. 

3.3 Intervjuguidens utformande
Kvale påpekar att en strukturerad intervjuguide kan vara passiviserande (Kvale, 1997:64). 
Vi valde att formulera en halvstrukturerad intervjuguide vilket ger en möjlighet att uttrycka 
konkreta frågor i situationer beroende på vad respondenten svarar. En halvstrukturerad 
intervjuguide möjliggör en spontanare intervjusituation och stimulerar till ett positivt samspel 
(Ibid., s 122). Varje intervju inleddes med ett antal strukturerade bakgrundsfrågor och påföljande 
frågor styrdes av den halvstrukturerade intervjumanual som vi sammanställt utifrån tre olika 
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teman; utanförskap, respekt/erkännande och manligt/kvinnligt. Utifrån varje tema utformades 
mellan 3-9 intervjufrågor. Lalander och Johansson påpekar att intervjuer bör genomföras mer 
som ett samtal än ha karaktären av en styrning, då poängen med intervjuer är att de ska bidra 
till en förståelse av respondenterna. Det är viktigt att respondenterna får uttrycka sig så fritt 
som möjligt eftersom det annars finns en risk att respondenten inte hittar utrymme att utrycka 
sin egen upplevelse (Lalander och Johansson, 2002:199). Vi kontrollerade kontinuerligt att vi 
fick svar på vår problemformulering. Det kändes mycket givande att få ha tagit del av våra 
respondenters erfarenheter.

Vår intervju genomfördes med korta och så enkla frågor som möjligt, då vi anser att det ger 
mer utrymme till att ställa följdfrågor och mer möjlighet att be respondenten att utveckla vissa 
svar. För att kontrollera om vi tolkat respondenterna rätt sammanfattade vi tidvis vad som sagts 
och använde oss av direkta och tolkande frågor (Kvale, 1997:125). För att skapa en avslappnad 
atmosfär inledde vi intervjun med bakgrundfrågor om respondenten. Vår önskan var att dessa 
frågor skulle kännas enkla att besvara och att vi på så vis skulle bygga upp en avslappnad och 
god relation och att dessa frågor i sin tur skulle bidra till att påföljande frågor besvarades öppet. 
Då vi ansåg att våra frågor kunde vara av både personlig och känslig karaktär valde vi att 
försöka ställa frågorna på ett mer generellt plan. Detta för att respondenterna mer skulle känna 
sig fria att svara och våga svara ärligt. 

3.4 Tillvägagångssätt
Då vi bestämt oss för en kvalitativ metod beslutade vi oss för att utgå från Kvales sju stadier i en 
intervjuundersökning för att få en bra strukturering. De sju stadierna är tematisering, planering, 
intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale, 1997:84ff). Utifrån tidigare 
forskning och teoretiska perspektiv tog vi fram ett antal frågor som vi ville ha svar på. De första 
frågorna som berörde respondenternas bakgrund var strukturerade, medan resterande frågor 
var halvstrukturerade då vi i största möjliga utsträckning ville få fram deras egna synpunkter 
och uppfattningar, vilket Holme och Solvang poängterar vikten av (Holme och Solvang, 
1997:100).

När vårt ämnesområde stod klart för oss läste vi in oss på och skaffade kunskap kring ämnet, 
vilket Kvale påpekar är grundläggande för att kunna ställa relevanta frågor och erhålla så 
mycket information som möjligt från respondenterna (Kvale, 1997:136). Vi kontaktade per 
telefon en rektor på en invandrartät högstadieskola. Vi presenterade oss, vårt arbete och syftet 
med vår studie och fick tillåtelse att utföra intervjuer med åtta invandrarpojkar. Vid ankomsten 
fick vi kontakt med en lärare som blivit ombedd av rektorn att hjälpa oss och som gav förslag 
på pojkar som hon förmodade skulle tänka sig att bli intervjuade. Dessa pojkar ombads att ställa 
upp efterhand efter varje intervjutillfälle. En av dessa intervjuer var en gruppintervju med två 
pojkar. Vi samtalade således med respondenterna först samma dag som intervjuerna utfördes. 
Intervjuerna utfördes i grupprum på skolan i en välkänd och ostörd miljö. Vi presenterade oss, 
talade om var vi kom ifrån, vårt syfte med intervjun och informerade om anonymiteten samt 
bad om tillåtelse att banda intervjun, vilket ingen av dem hade något emot. Överlag upplevde 
vi att atmosfären var otvungen och att de ville dela med sig av sin erfarenhet, förutom i två av 
intervjuerna där pojkarna verkade vara något blyga. Intervjuerna utfördes under tre dagar. 
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Vi intervjuade även tre pojkar med svenska föräldrar. En missuppfattning uppstod i 
kommunikationen med rektorn och den lärare som vi hade kontakt med på skolan då det 
vid första intervjutillfället kallades tre svenska pojkar istället för invandrarpojkar. Vi utförde 
en gruppintervju med dessa pojkar, då vi ansåg att deras information kunde bidra till vår 
undersökning. Trots att det inte är en del som är tydligt relaterad till vår undersökning valde vi 
ändå att ta med denna empiri för att det tydliggör vår forskning. 

3.5 Etiska överväganden
Samhällsstudier ska inte enbart eftersträva det vetenskapliga värdet av kunskapen utan 
det ska även leda till ökad kunskap, vilket Kvale påpekar (Kvale, 1997:104). Av det som 
framkommer i vårt arbete är det vår förhoppning att denna ska kunna bidra till ökad kunskap 
om invandrarpojkars upplevelse av tillhörighet i det svenska samhället, samt ökad kunskap 
om hur de ser på relationen till det motsatta könet. Innan varje genomförd intervju gick vi 
tillsammans med respondenterna igenom de forskningsetiska principerna. Vi beaktade etiska 
överväganden med omsorg och noggrannhet, då vi insåg att de känsliga ämnena som kom upp 
under diskussionen kunde medföra en ömtålig och utsatt situation för respondenterna. Kvale 
beskriver att det är viktigt att vara medveten om vilka eventuella konsekvenser intervjun kan 
få för respondenterna. Principen är att respondenten ska lida så liten skada som möjligt (Ibid., 
s 110).

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer påpekas det att det är viktigt att forskaren informerar 
forskningsobjekten om de fyra grundläggande och självklara huvudkraven i individskyddskravet 
för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2007:5). Innan genomförda intervjuer 
informerade vi respondenterna om nedanstående punkter. Informationskravet, vilket innebär 
att vi informerar våra respondenter om att deltagandet är frivilligt. Vi förklarade även vårt 
syfte med undersökningen, var vi kommer ifrån och att de gärna kan få ta del av resultatet. 
Samtyckeskravet godkänner att vi i intervjuer med respondenter som är femton år eller äldre 
direkt kan hämta samtycke från respondenten och inte behöver ett tillstånd från föräldern. Vidare 
informerade vi våra respondenter om att deltagandet var anonymt och att ljudupptagningen var 
frivillig. Vi ville att respondenterna från början skulle känna sig trygga i vetskapen av att få 
vara anonyma och därmed våga prata mer öppet om ämnet. Vi informerade vidare att frågorna 
var frivilliga att svara på och att de hade rätt att avbryta intervjun när de önskade utan att få 
några konsekvenser. All möjlighet till identifikation skulle undanröjas även om data stod kvar. 
Respondenterna informerades även om att de hade rätt att bestämma hur länge de ville delta i 
intervjun. Nyttjandekravet innebär att vi informerar om att det inspelade materialet endast har 
för avsikt att användas för undersökningens syfte och sedan förstöras. Konfidentialitetskravet 
innebär att respondenterna i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet där man inte 
kan möjliggöra identifiering av de enskilda. Förvaringen av respondenters uppgifter bevaras så 
att de inte kan hamna i obehörigas händer. Då ämnet vi valt att forska om är känsligt var vi noga 
med att säkerhetsställa deras anonymitet och använder därför inte namn eftersom vi inte finner 
det av betydelse i vår undersökning (Ibid., s 5ff).

3.6 Reliabilitet och validitet
Holme och Solvang påpekar att en undersökning har en hög grad av pålitlighet när liknande 
resultat kan upprepas av olika och oberoende mätningar. Reliabiliteten avgörs av hur mätningarna 
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genomförs och hur noggrann forskaren är vid bearbetningen av information. Under hela 
forskningsprocessen är det viktigt att man är noggrann och uppmärksam för att öka reliabiliteten. 
För att en undersökning ska vara tillförlitlig är det viktigt att man verkligen mäter det man 
avsett att mäta och inget annat. Det krävs en hög validitet för att pröva frågeställningarna i en 
undersökning. För att informationen ska vara tillförlitlig räcker det inte med att den är reliabel 
utan måste även ha en definitionsmässig validitet (Holme och Solvang, 1997:163ff). Det är 
lättare att få giltig information i en kvalitativ undersökning. I en intervju har man en större 
närhet till respondenten och denne har större möjlighet att själv styra sin medverkan (Ibid., s 
94).

Den kunskap vi erhållit är subjektiv, det vill säga invandrarpojkarnas egen upplevelse. Det kan 
tänkas att andra invandrarpojkar skulle ha gett oss en annan bild. Vi anser dock att genom den 
kunskap vi fått har vi fångat några invandrarpojkars upplevelse, vilket har varit syftet med detta 
arbete. Hade vårt syfte varit att generalisera utifrån vårt resultat hade det erfordrats ett mer 
omfattande arbete än det vi utfört. Åtta intervjuer kan ge en viss kunskap, men man kan inte dra 
slutsatser utifrån resultatet och göra generaliseringar.

 Då vi använt oss av en halvstrukturerad intervjumanual kan konsekvensen ha blivit att de 
följdfrågor som ställts till respektive respondent har blivit varierande. Då detta skett kan vi 
inte med säkerhet säga att intervjuerna skett under samma omständigheter. Svaren kan därför 
ha blivit slumpmässiga beroende på vilka följdfrågor vi gett respondenten. Vi anser att en 
strukturerad intervjumanual eventuellt kunde ha minskat denna slumpmässighet men var i vårt 
fall inte aktuellt då vi ville ge våra respondenter en möjlighet att delge oss deras tankar och 
åsikter på ett naturligt sätt. Då vi dock har varit med båda två vid varje intervjutillfälle, har vi 
inte behövt samordna oss och undersöka om vi utfört intervjuerna exakt på samma vis. Vilket 
skulle ha behövts om vi delat upp intervjuerna emellan oss.

Vid intervjutillfällena har både vi och respondenterna haft möjlighet att ställa frågor vid 
missuppfattningar och vid oklarheter. Vi har varit noggranna vid bearbetningen av informationen 
för att i största mån tolka respondenterna rätt. Vi har strävat efter att få giltig information med 
hög validitet. Då vi har fått tillåtelse att spela in intervjuerna på mp3-spelare kan vi anta att 
validiteten är högre än om vi inte fått tillåtelse av respondenterna. Utifrån de svar vi fått har 
vi gjort våra egna tolkningar och analyser. Det är viktigt, som Holme och Solvang påpekar, att 
vara medveten om vad man gör och samtidigt ha en kritisk inställning till de tolkningar man 
gör (Holme och Solvang, 1997: 291). Vi kan inte med visshet fastställa att de analyser och 
tolkningar vi utfört skulle kunna tolkas annorlunda av andra forskare. Vi har dock strävat efter 
att i så hög grad som möjligt fånga upp vad respondenterna sagt, vilket Seidman poängterar 
vikten av (Seidman, 1998:97). Det har vi utfört dels genom att ställa relevanta frågor och dels 
genom att vi lyssnat igenom delar av våra inspelningar upprepade gånger.

3.7 Bearbetning och analys av material
Som tidigare nämnt intervjuade vi elva pojkar och dessa utförde vi tillsammans. Varje intervju 
varade mellan tjugo och fyrtio minuter. I de intervjuer där vi hade svårt att uppfatta vad pojkarna 
svarade, upprepade vi orden för att vara säkra på att vi tolkat respondenterna korrekt och för att 
underlätta för oss själva för att rätt kunna avläsa banden efteråt. Vi hade inte möjlighet att direkt 
skriva ut intervjuerna efter varje intervjutillfälle, då vi fick anpassa oss till situationen och 



20

intervjua några pojkar direkt efter varandra. Utskrivningen skedde därför efteråt. Inspelningarna 
var av hög kvalitet då ljudet var klart och tydligt, detta menar Seidman underlättar arbetet med 
utskrifterna. Inspelning av respondenten ger intervjuaren förutsättningar att koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun. Det finns en möjlighet att få en mer detaljrik utskrift vid 
inspelning och därigenom inte gå miste om betydelsefulla åsikter och uttalanden (Ibid., s 97). 

Kvale påpekar att skriva ut en intervju är en tolkande process i sig (Kvale, 1997:147). Utskriften 
strukturerar intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys. Genom att strukturera 
materialet i en text ger den en överblick och är i sig början till en analys. Hur mycket av 
materialet som skrivs ut och i vilken form beror på olika faktorer, till exempel syftet med 
arbetet. Ska den ge ett allmänt intryck av respondentens uppfattning kan det vara på sin plats 
att omformulera och koncentrera yttrandena (Ibid., s 155f). Som Repstad beskriver är idealet 
att skriva ut intervjuerna ordagrant, men detta måste vägas mot de resurser man har till sitt 
förfogande. Om man har för många intervjuer kan man spara tid genom att göra analys av data 
genom att lyssna på banden och ordagrant skriva ned det som man tycker är intressant och 
aktuellt för rapporten och mer eller mindre komprimera referat av andra delar av intervjuerna 
(Repstad, 1999:86). Den form av intervjuanalys vi valt att använda är ad hoc, en analys som fritt 
växlar mellan olika tekniker. Detta medför att vi läst igenom vårt material och erhållit ett allmänt 
intryck för att sedan gått tillbaka till speciella avsnitt och gjort djupare tolkningar av specifika 
yttranden och omvandlat väsentliga delar i intervjuerna till berättelser. För att göra resultatet 
lättare att överskåda valde vi att dela in det i tre delar. De två första utgår från invandrarpojkarnas 
upplevelse av integrering av det svenska samhället samt deras relation till flickor, medan den 
tredje delen redogör för de svenska pojkarnas relation till invandrare. I varje resultatdel utgår vi 
från de teman som vi funnit vara centrala utifrån vår frågeställning. Vi har valt att väva samman 
alla intervjuer och summera respondenternas svar. Därefter har vi redovisat de likheter och 
skillnader som förekommer bland respondenterna. I så stor utsträckning som möjligt har vi valt 
att använda respondenternas egna ord och även presenterat enskilda citat för att förstärka och 
förtydliga sammanfattningen.

3.8 Egen förförståelse
Vår förförståelse grundar sig till stor del på massmedias bild av invandrarpojkar, där de ofta 
framställs ur en negativ vinkling. Då vi inte själva har någon närmare relation till invandrare 
i segregerade bostadsområden är det är lätt att se det negativa istället för att ha förståelse 
för deras utsatta situation i samhället. Det är lätt att generalisera och därigenom låta bli att 
reflektera över massmedias vinkling av invandrarpojkar. I vår B-uppsats utförde vi en studie 
om invandrarflickors upplevelse av att leva i Sverige. I denna studie fick vi en viss bild av 
invandrarpojkar där vi upplevde att de tillåts mer frihet än flickor och kan ha en dominerande 
roll i familjen. En av oss har mött invandrarfamiljer inom yrket och har där fått en bild av att 
många invandrarpojkar inte lyssnar på vuxna och ofta är mer utagerande än många svenska 
barn. Vi tror båda att det kan vara svårt för invandrare att integreras i det svenska samhället. Dels 
för att de ofta bor i segregerade bostadsområden och dels för att svenskar kan ha svårt för att 
släppa in invandrare i sin vänskapskrets. Vi tror att invandrarpojkar kan känna sig segregerade, 
nedvärderade och ha en relativt negativ bild av svenskar, vilket kan ta sig utryck i en vilja till 
motstånd mot samhället.
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4   RESULTAT

I detta kapitel har vi valt att dela upp redovisningen av vårt resultat i tre delar. Vi utgår först 
från invandrarpojkarnas upplevelser av integrering i det svenska samhället. Därefter redovisas 
pojkarnas relation till det motsatta könet. I detta kapitel kommer vi även ta med resultatet 
från den gruppintervju vi fick möjlighet att genomföra med svenska pojkar. Vi anser att denna 
intervju hjälper till att belysa vår studie ur ytterligare en synvinkel och att det ger en vidare syn 
på svårigheter som kan uppstå vid invandrares integrering i det svenska samhället. Här utgår vi 
ifrån de svenska pojkarnas relation till invandrare.

Våra respondenters ursprung är från Asien, Afrika och Mellanöstern. De har liknande 
hemförhållanden där sex av dem bor tillsammans med båda föräldrarna. De två övriga bor med 
en förälder. De flesta har föräldrar som antingen arbetar eller studerar, medan i tre av familjerna 
är en förälder sjukskriven.

4.1 Invandrarpojkars upplevelse av integrering i det svenska samhället

4.1.1 Segregation i samhället
Alla invandrarpojkar som ingick i vår studie bor i ett segregerat bostadsområde och de berättar 
att det nästan inte alls bor några svenskar där, de enda svenskar de ser där är några få äldre 
personer. Oftast är de i sitt bostadsområde på fritiden och dit kommer inga svenska ungdomar. I 
intervjuerna framkommer det att alla pojkar i stort sett endast umgås med andra invandrarpojkar 
på fritiden och nästan alls inte ser några svenskar. Två pojkar benämner situationen likadant, 
där en av dem uttrycker:

Man är inte kompisar, man känner dem bara, svenskarna, men vissa tycker man 
om. Dem är man med på fritiden, kanske pratar, går på fest med.

Som citatet visar kan de ibland stöta på dem på fritiden eller gå på samma fest, men annars 
umgås de endast med svenskar på vad de kallar ”svenskställen”, som i skolan. I skolan går 
de i blandade klasser med både invandrare och svenskar. På grund av att bostadsområdet är 
segregerat är det först på högstadiet som invandrare och svenskar integreras. På rasterna är 
oftast invandrare och svenskar tillsammans i grupper var för sig, men emellanåt går man mellan 
grupperna. En pojke säger att ibland går de över till sina svenska kompisar och skojar med dem, 
och ibland kommer svenskarna över till dem. Två pojkar skiljer sig något från de andra och ger 
två olika bilder av situationen. En av dem säger att de sitter för sig själva och aldrig umgås med 
svenskar, han skulle dock vilja vara lite mer med svenskar. Medan den andre berättar att han 
ibland även är tillsammans med svenskar på fritiden, både pojkar och flickor, likväl skulle han 
föredra att vara mer med svenskar än han är. Han anser att det inte är så svårt att få kontakt med 
svenskar om man vill innerst inne, men han säger: 

Jag bor i ett sånt samhälle så jag är mer tvingad att vara med invandrare.

En pojke berättar att det på fester brukar vara både invandrare och svenskar, men att invandrare 
umgås olika mycket med svenskar beroende på vilket kön de har. Han säger att flickor kan 
umgås med alla, både invandrare och svenskar, medan det bland pojkarna är mer uppdelat i 
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grupper med invandrare och svenskar för sig. Invandrarpojkar och svenska pojkar har ett mer 
ytligt umgänge och de känner inte varandra så väl. Han menar: 

Som det känns känns det bra, men det hade varit bättre om alla umgås, om alla 
kunde vara med varandra, både svenskar och utländska. Som där vi bor, det 
är flest...det är bara invandrare. Det hade varit bättre på alla sätt om det hade 
varit blandat. 

I intervjuerna framkommer det ett mönster som visar att de flesta av pojkarna trivs bra i 
bostadsområdet och att de tycker att det är bra som det är där. Hälften av pojkarna berättar att 
det är roligt att bo där de bor, det finns många kompisar och en stor del av fritiden ägnas åt att 
spela fotboll. En av dem uttrycker att ”man är vän med alla, det känns bra här”. En pojke tycker 
dock att det ibland är lite jobbigt med så många invandrare i samma bostadsområde, men han 
vill ändå bo kvar. Han antar att svenskar inte vågar flytta dit för att de tror att det ska bli bråk 
mellan svenskar och invandrare. 

Samtidigt önskar flertalet av pojkarna att det bodde fler svenskar i stadsdelen och tror att det 
skulle vara bättre om området inte var segregerat. Två av pojkarna bodde tidigare i två mindre 
svenska städer utan segregerade bostadsområden där de inte ens reflekterade över om någon var 
svensk eller invandrare. En av dem beskriver det som att: ”Det var mindre bråk, mindre tjafs 
typ, omgivningen var mer avslappnad. Här är det ganska spänt.”

4.1.2 Identifiering som invandrare
Intervjuerna ger en samstämmighet där pojkarna uttrycker att de känner sig som invandrare 
och endast en av dem ser sig som svensk ibland. Tre av dem är födda i Sverige, medan fem av 
dem har varit i Sverige mellan fyra och tio år. En pojke, som kom till Sverige i femårsåldern, 
säger att han känner sig som en invandrare och att det känns bra. En annan pojke anser att det 
inte passar in att se sig som svensk, även om han är född i Sverige. Ytterligare en pojke, som är 
född i Sverige, ger en något annorlunda bild då han känner sig som både invandrare och svensk. 
”Jag ser mig typ som invandrare också, i skolan brukar jag känna mig som svensk, jag umgås 
mycket med svenska kompisar i klassen, på fritiden är det invandrare som jag pratar med mest, 
så det är olika.”

Trots att de inte känner sig som svenskar upplever pojkarna generellt att de är positiva till att 
bo i Sverige och vill leva här. Två av dem tycker att allt är bra i Sverige och en pojke säger 
att Sverige känns som hemma. Ytterligare två pojkar, en född i Sverige och en som kom till 
Sverige som tioåring, säger att de känner sig trygga här. Den sistnämnde tillägger att:

Som det är nu känns det bra, det är inget krig här, man behöver inte oroa sig 
när man går ut. Det är inte många mord eller andra grejer som det finns i mitt 
hemland. Man kan vara lugn när man går ut och känna sig trygg. 

En pojke, som är född i Sverige, menar att han inte riktigt ser Sverige som sitt hemland, men 
”det känns typ, jag bor här, jag kommer alltid att leva här och så”. Han menar att han inte riktigt 
vet om han har något hemland. Ingen av pojkarna har just nu någon tanke på att de skulle bo 
någon annanstans än i Sverige.
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4.1.3 Upplevelse av olikhet
Den övervägande delen av pojkarna upplever att det är skillnad i beteende mellan invandrarpojkar 
och svenska pojkar, där de anser att invandrarpojkar överlag är stökigare än svenskar. En pojke 
säger att invandrare i högre grad går runt och skriker i klassrummet. En annan pojke anser att 
invandrarpojkar vågar göra mer saker och är mer högljudda, bland annat under lektionerna i 
skolan. 

Svenskar de lyssnar kanske lite mer på vad vuxna säger, de flesta i alla fall, 
det finns invandrarkillar som inte bryr sig om vad lärarna eller de vuxna 
säger.

Intervjuerna visar överlag en samstämmighet där pojkarna uttrycker att svenskar är mer lugna 
till sättet och att det för dem är viktigare att sköta skolan. En pojke säger att det är mer lugnt när 
man är med svenskar. Han anser att det sker mer brottslighet och mer skadegörelse när man är 
med invandrare. Tre pojkar pekar dock på att det bland både invandrare och svenskar finns både 
lugna och bråkiga pojkar. De anser att det beror på vilken personlighet man har.

Två pojkar berättar att de tycker att det är roligare att vara med invandrare än svenskar, för att 
svenskar varken tänker på samma sätt, pratar om eller utför liknande aktiviteter på fritiden. 
Enligt dem uppskattar invandrare i högre grad att vara ute och spela fotboll och hitta på olika 
saker. De menar att svenskar mer tänker på att studera än vad de gör, men att de själva tycker 
det är viktigare att ha roligt. En av dem menar att han känner sig tryggare med invandrare, då 
man kan ”säga vad som helst bara, man känner sig bättre”.

En annan pojke menar att han tänker på att sköta sig när han umgås med svenskar, exempelvis 
genom att var mer snäll, att inte störa och inte ropa åt någon som går förbi. Han anser att 
invandrare är stökigare och att han själv ibland struntar i vad andra tycker för att ”man inte vill 
störa sig själv när man har roligt”. Han märker ibland att svenska flickor och pojkar tycker att 
de stör, när detta sker antar han att svenskar anser att invandrare är dumma och att man inte 
skulle våga göra så i sitt hemland. En del svenskar säger det till dem och säger även åt dem att 
gå därifrån. Ibland blir det motsättningar mellan invandrare och svenskar, där de säger fula ord 
till varandra eller knuffar varandra. En av pojkarna menar dock att detta inte händer så ofta.

4.1.4 Bemötande bland svenskar
När vi i våra intervjuer berörde hur pojkarna upplevde sig bli bemötta av svenskar verkade de 
inte ha reflekterat nämnvärt över detta. Här fick vi väldigt korta svar och det var endast några få 
av dem som utvecklade svaret lite mer. Överlag upplever pojkarna sig inte bli negativt bemötta 
av svenskar. Tre av dem säger att de inte vet och tillägger att de upplever att de ses som en 
”vanlig människa”. Medan en pojke säger att ”svenskar är snälla, jag ser positivt på dem”. 
Ytterligare en annan säger att svenskar är schysta och visar respekt. Han menar dock att om det 
blir bråk mellan svenskar och invandrare eller om det inträffat någon skadegörelse så upplever 
han sig bli misstrodd på grund av att han är invandrare, även i de fall han är oskyldig. När detta 
sker blir han upprörd och arg. Ytterligare en pojke berättar att det är olika med olika människor. 
Han förmodar att ”folk tänker att han är invandrare, har svart hår och inte är lik oss”, men 
överlag antar han att svenskar tycker att invandrare är lika mycket värda. Han säger sig dock 
inte uppleva någon rasism eller liknande i Sverige utan känner sig accepterad av svenskar. En 
pojke upplever att han av svenskar inte ses som annorlunda i skolan. På frågan om han känner 
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sig respekterad av svenskar svarar han att det är olika, han känner sig inte respekterad av alla. 
De flesta svenskar är ”snälla och man kan prata med dem, alltså om man är snäll mot dem är de 
snälla tillbaka, men det finns många som är tykna”. I skolan är det dock bara en eller två killar 
som är sådana. Han kan ibland när han är i stan eller åker buss känna: 

Alltså inte av alla, men några, man tänker så att de kollar snett på en. De tänker 
jävla invandrare, ibland känner man så. De säger inget men de kollar som om 
de tänker: vad gör du här?...man tänker att det är skillnad på folk, vanliga 
svenskar och invandrare alltså, alltså att invandrare de är sämre folk…men jag 
skrattar och tänker skit samma.

Den pojke som säger att han aldrig umgås med svenskar säger att svenskar är snälla, men han 
tror att vissa svenskar är ”rädda för en del invandrare, för det mesta alla invandrare” för att ”de 
bråkar oftast och slår folk och sånt”. Personligen tror han att svenskar ser på honom som en 
”som går med de tuffa killarna” och menar att vissa av hans kamrater kanske är glada över att 
folk är rädda för dem. Han själv anser dock att det inte är bra att det är på det viset.

4.1.5 Grupptillhörighet och respekt
Sammantaget visar våra intervjuer att dessa pojkar umgås med andra invandrarpojkar i 
samma bostadsområde på fritiden. Här bor det i stort sett endast invandrare från många olika 
nationaliteter. De är ofta tillsammans utomhus i stora grupper, vilka består av ungefär tjugo till 
trettio invandrarpojkar i närliggande åldrar. Dessa grupper kan även ibland vara indelade i mindre 
grupper om ungefär tio pojkar eller färre som står varandra närmare. De flesta invandrarpojkar 
deltar i dessa grupper, men vissa invandrarpojkar är mer hemma än ute med de andra. Tre 
pojkar uttrycker att man i gruppen ställer upp för varandra. Det kan vara i sammanhang då 
man behöver hjälp eller om man exempelvis har problem i skolan med någon annan person 
som kanske har kränkt dem. En av dem säger att ”det som är positivt med gruppen är att de 
alltid ställer upp för varandra hur det än är, och det som är negativt typ är att de kan börja bråka 
med varandra”. Denna pojke anser att det lätt blir bråk i och mellan grupper i bostadsområdet. 
Anledningen till bråken beror oftast på förluster i fotboll eller på grund av att man använder 
kränkande ord gentemot varandra som man tar illa upp av. 

Fyra av pojkarna upplever att det finns ett visst tryck på hur man ska bete sig i gruppen. Två 
av pojkarna utvecklar detta och berättar att det finns en press i den grupp de umgås i. För att få 
respekt från kompisar känner de att de behöver vara tuffa och göra ”något grymt”. Ett exempel 
på detta är när kompisar driver på att man ska vara med och bråka med andra. De menar att om 
man inte deltar sprids det rykten över hela stadsdelen om att man är feg. Om det är något man 
inte vill vara med på kan man låta bli, man måste dock göra en motprestation för att inte bli 
kallad feg. En av pojkarna uttrycker att:

Då måste man ge något tillbaka, man kan göra något dåligt som till exempel slå 
sönder en fönsterruta eller någonting.

Först då kan man få respekten tillbaka. Att ständigt visa sig smart och tuff upplever dessa pojkar 
som påfrestande. En av dem uttrycker att han önskar att alla skulle få vara som de själva vill, 
men att det inte går eftersom man då inte får respekt av de andra. Två av dem menar att de tar 



25

avstånd från denna press och gör som de själva vill eller anser är rätt. En av dem anser att ”jag 
tycker att en person ska få vara som han vill, ingen ska säga åt honom vad han ska göra…om 
han inte vill då ska han inte”.

Det förekommer även bråk i grupperna mellan olika invandrartäta stadsdelar. Dessa bråk grundar 
sig på att de vill visa vilket bostadsområde som är starkast och som har kontroll över staden. En 
av pojkarna uttalar att det finns en rivalitet mellan olika grupper i olika stadsdelar, ”de är som 
en maffia typ…de vill visa vem som äger staden…det är inte svårt för dem att börja bråka… det 
händer ungefär en gång i månaden eller något sådant”. Två andra pojkar menar att bråk ibland 
uppstår mellan grupper när de drabbar samman i centrum. När ”de andra invandrarna kommer 
dit och de försöker vara tuffa…när de försöker äga vår stadsdel och så.” 

4.2 Relationen till det motsatta könet
På fritiden umgås många av pojkarna i vår studie med andra invandrarpojkar i stora gäng, de är 
ofta ute och spelar fotboll eller är på fritidsgården. Till fritidsgården kommer det inga flickor. Nu 
på senare tid har det reserverats en dag åt flickorna, men då får i gengäld inga pojkar komma dit. 
Genom de intervjuer vi utfört framgår det att de flesta av pojkarna i allmänhet har ett begränsat 
umgänge med flickor och att denna oftast sker i skolan och på fester. Endast tre pojkar berättar 
att de ibland umgås med flickor på fritiden, varav en av dem har en flickvän.

4.2.1 Synen på manligt och kvinnligt beteende
Vi frågade pojkarna om hur de anser att en pojke respektive flicka bör bete sig. Överlag verkar 
pojkarna inte ha reflekterat över detta något nämnvärt. Vi fann dock en samstämmighet i 
intervjuerna att de anser att man som pojke bör uppföra sig väl. Tre av dem uttrycker att man 
som pojke bör vara snäll, vara en bra kille och inte säga fula ord eller beröra flickor sexuellt. 
En pojke anser att det är viktigt inte ska svika och att man ska stå för sitt ord. Medan ytterligare 
en pojke uttryckte att man ska vara lugn och mogen, inte beröra flickor sexuellt och ha respekt 
för alla.

Hur en flicka bör bete sig hade de något fler åsikter om än om hur en pojke bör vara. De anser 
att detsamma som gäller för pojkar även gäller för flickor. Pojkarna uttrycker överlag att flickor 
bör vara som ”vanliga” flickor, det vill säga att vara lugna, mogna och visa respekt. Det är dock 
två pojkar som anser att flickor bör vara stillsammare än pojkar, bland annat genom att gå lugnt 
och inte springa omkring. En av dessa två uttrycker även att ”hon ska vara snäll, tjejer ska vara 
lugna och inte bete sig som killar. De ska inte prata högt och prata som killar, som många tjejer 
gör på skolan. Det passar inte att tjejer använder sådana ord”. I några intervjuer kom fester på 
tal och i dessa anser tre pojkar att flickor har samma rätt att gå på fest som pojkar. De bör dock 
inte göra det för ofta utan det ska finnas en gräns. Två av dem anser att pojkar kan gå ut oftare än 
flickor för man inte behöver vara lika rädd om dem, då flickor kan bli våldtagna och kidnappade 
medan pojkar kan försvara sig själva mer än vad flickor kan göra.

På frågan om det är viktigt att respektera flickor ger alla pojkar ett samstämmigt svar i att det 
är viktigt. Detta vidareutvecklas av en pojke som anser att flickor bör respekteras i högre grad 
än pojkar. Han tillägger även att man inte respekterar flickor när man säger nedsättande ord 
och liknande till dem. Vidare säger en pojke att man visar flickor respekt genom att låta bli att 
beröra dem och låta dem vara. En annan pojke anser att man visar respekt genom att ”när de 
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säger något ska man göra som de säger, man får lyssna på vad de säger”. Han menar dock att 
man ”oftast faktiskt” visar flickor respekt även om man berör dem sexuellt, ”men det finns de 
killar som inte visar respekt, de fortsätter bara när tjejerna inte vill och så”.

4.2.2 Förekomst av verbal kränkning
Alla pojkar är eniga om att det ofta förekommer nedsättande ord gentemot flickor på skolan. I 
skolan är det vanligt att pojkar använder ord som hora till dem. Ingen av pojkarna tycker att det 
är rätt att utrycka sig på detta vis. I några av intervjuerna framkommer det att det dock är något 
de själva gör emellanåt. Pojkarna är samstämmiga i att de tror att det ofta sker på grund av att 
man vill vara tuff inför kompisar, för att det är roligt och man vill retas och skoja med flickorna, 
ofta sker detta med flickor som de känner väl. Egentligen menar man ingenting med orden. Två 
av dem berättar att det ibland bara är något som kommer spontant. En av dem beskriver:

När man säger det tänker man inte, utan man bara ropar ut, man bara säger 
något…det är grova ord som hora, mammaknullare…Man tänker inte på vad 
ordet betyder. 

Tre av pojkarna menar även att detta kan ske på grund av att de upplever att flickor baktalar 
dem och inte visar dem respekt. En av dessa säger att en orsak till att pojkar säger hora till en 
flicka kan vara för att hon har pratat illa om honom. Han ger som exempel att en pojke och en 
flicka kan ha blivit osams om någonting på msn. När de sedan kommer till skolan börjar de ropa 
”fula saker och därefter börjar även pojkens kompisar ropa saker, alla ropar”. Han menar att det 
kan starta med en liten sak som sedan intensifieras och blir större och större. En annan pojke 
menar att man inte använder nedsättande ord till flickor som visar respekt. Brist på respekt kan 
medföra att vissa invandrarpojkar ”bli galna och skrika hora och så” till flickor, som exempelvis 
går runt och säger saker om dem. De ger då igen genom att använda nedsättande ord om dem. 
Ännu en pojke uttrycker ett liknande förlopp där invandrarpojkar har ropat något till en flicka 
som gått förbi, ord som klamydia, och anser att det är rättfärdigat då de menar att hon pratat 
illa om någon av dem. En av pojkarna menar att de pojkar som använder nedsättande ord mot 
flickor inte bryr de sig om hur det påverkar dem. 

När detta sker svarar antingen flickor tillbaka eller låtsas att de inte hör. En pojke tror att flickor 
tänker att alla invandrarpojkar är likadana beträffande användandet av nedsättande ord. I fyra 
av intervjuerna utvecklas detta ämne ytterligare där två av pojkarna beskriver att de inte tror 
att flickorna blir ledsna av kommentarerna, utan kanske mer anser att pojken är en tönt eller en 
idiot. Medan andra flickor kanske spelar med i spelet och tycker att det är roligt. De andra två 
pojkarna tror att flickor kan bli ledsna och besvikna på pojkar som använder dessa ord gentemot 
dem. En av dem redogör för två olika situationer där han upplever att flickor reagerar på motsatt 
sätt inför dessa ord. I en av situationerna var det några pojkar som ropade hora till en flicka och 
därefter kom hon och berättade det för bland annat honom. Han upplevde då att hon var glad 
över att få mer uppmärksamhet. 

Hon låtsades att hon var arg eller ledsen, men man kände att hon inte var ledsen 
eller så, för hade hon varit ledsen skulle hon inte komma och berätta det.
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Han beskrev även en motsatt situation där han stod och pratade med en vän.

Det var igår som en tjej misstänkte att jag sa hora, men jag stod och pratade 
om något helt annat. Det kom plötsligt när hon gick förbi att jag sa hora, hon 
vände sig om och blev jättearg. Jag menade inte ens henne.

Pojkarnas svar angående vilka flickor som blir utsatta för nedsättande ord är mycket varierande. 
Fyra av dem menar att det är de tuffa flickorna som man ger sig på, medan två av dem säger 
att det även gäller lugna flickor. En av pojkarna menar att de man ropar till är tjejer med 
självförtroende, ”som kanske sminkar sig mycket och sådant”. En annan pojke uttrycker att 
”man går på dem som är ensamma, inte de som får hjälp av sina kompisar…det är mest de som 
är blyga, men det kan vara tuffa också.” Medan en annan pojke berättar att man även säger 
det till lugna flickor ibland för att ha kul och ha något att göra. Ytterligare en pojke ger en 
motsägelsefull bild genom att säga:

Om hon inte pratar mycket med killar och så, och inte umgås med dem 
jättemycket blir hon inte utsatt. De kanske gör det tio gånger sen tröttnar de 
själva. Det kan hända att de börjar men de tröttnar själva. Det känns tråkigt 
när man bara säger det och ingen bryr sig eller reagerar.

I sex av intervjuerna framkommer det att både invandrarflickor och svenska flickor blir utsatta 
för nedsättande ord. Då pojkar använder nedsättande ord sker det ofta i sammanhang där de vill 
skämta med flickor, här varierar svaren dock angående vilka man oftast kan skoja med. Två av 
pojkarna anser att man mer kan skämta med svenska flickor än med invandrarflickor. En av dem 
säger att ”invandrare blir fortare arga när man skojar med dem, svenskar låtsas att de blir ledsna 
men innerst inne skrattar de bara… men invandrare blir jättearga, de använder armarna och 
fötterna”. Den andre menar ”man vågar typ inte skoja på det sättet med invandrartjejer, de flesta 
är mer allvarliga och religiösa. Jag gillar inte att skoja med dem heller för de kanske inte gillar 
det, de skojar inte med killar och så.” Två andra pojkar har motsatt åsikt då de anser att man mer 
kan säga vad man vill till de invandrarflickor som man känner väl. De menar att svenska flickor 
inte tål så mycket och att de går direkt till rektorn om man säger saker till dem. Enligt dem 
är vissa invandrarflickor tuffa och går runt och pratar med många pojkar, ibland använder de 
kränkande ord som de lär sig av invandrarpojkar. Ytterligare en pojke menar att det är några få 
invandrarflickor som använder nedsättande ord till både pojkar och flickor. De två föregående 
pojkarna ser däremot svenska flickor som ordentliga och väluppfostrade, bland annat genom att 
de klarar av skolan bra. Dessa pojkar menar att flickor som blir arga på pojkar tydligt måste säga 
ifrån att de ska sluta. Om de ändå fortsätter att använda nedsättande ord ska de gå till rektorn 
eller föräldrarna och i slutändan polisanmäla det, ”då vågar inte killen säga något mer”. 

4.2.3 Förekomst av sexuell beröring
Alla pojkar säger att de vet att det förekommer att pojkar berör flickor sexuellt i skolan, genom att 
pojkar bland annat tar på dem på rumpan och på brösten. Även när det gäller detta tror en pojke att 
det kan ske för att pojkar vill vara tuffa inför kompisar och att de därför retas med flickor. Vidare 
menar en pojke att man gör det för att man vill skämta med flickor och för att det är roligt, ”det 
är så bara, automatiska signaler”. En tredje pojke antar att anledningen till att pojkar beter sig 
på det viset kanske kan vara för att det är upphetsande. I fem av intervjuerna vidareutvecklades 
samtalen i detta ämne och en av pojkarna berättar att det är vanligt förekommande och något 
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som sker i stort sett varje dag. Han menar att man gör det på dem man umgås med, men ibland 
kanske man gör det i smyg på andra. Denna pojke och ytterligare två av dem har en gemensam 
syn på handlingen, då de anser att flickorna är med på det och att de själva vill att pojkarna ska 
ta på dem. Enligt fyra av dem sker den fysiska beröringen när flickor kommer till pojkar för att 
prata med dem. En av dem menar att ”det där med och tafsa och grejer, det är de som vill, de 
klär sig och så, de kommer och försöker prata och så… om de vill att vi ska tafsa så kommer 
de själva, det är de som, det är deras fel… vissa tjejer är öppna, de vill själva”. Han menar att 
flickor (som kommer till dem) vill att de ska röra vid dem och han tillägger att ”man kan inte 
bara gå ut sådär och tafsa på en tjej utan att de har gjort något.”. En annan av dem förklarar:

Alltså om typ invandrare sitter i ett hörn så kanske det kommer invandrartjejer 
och sätter sig i någons knä. Det är klart att det blir så här att man tafsar och så. 
Så går de och skyller till rektorn och så.

Denna pojke menar dock att det inte är säkert att alla de flickor man rör vid vill att pojkar 
ska göra det mot dem. På frågan om det är tillåtet att beröra någon sexuellt för att man sitter i 
någons knä svarade han att ”det är klart att man inte får, men det är så”. En av dem anser att det 
beror på ”tjejens beteende, hur hon beter sig med killar, till exempel om hon kommer och sätter 
sig i knäet på andra killar… ändå om han inte får göra det så gör han det, det finns tjejer som 
sköter sig bättre som inte gör sådant”. De berättar att det ibland även sker när flickor kommer 
och sätter sig bredvid pojkar utan att de sätter sig i någons knä. Det kan även ske då en flicka går 
förbi några pojkar och de känner henne. Den tredje pojken beskriver en situation då en flicka 
kom och satte sig hos honom och hans kompisar. Hon var glad och skrattade, och när några av 
dem började röra vid henne upplevde pojkarna inte att hon tog illa vid sig och ville att de skulle 
sluta. ”Hon sa aldrig till dem att sluta utan fortsatte bara att skratta.” De upplevde att hon var 
glad när hon gick därifrån. Dagen därpå fick de reda på att hon beskyllde dem för att berört 
henne sexuellt, vilket denne pojke tycker var konstigt då han ansåg att det var något som hon 
själv var med på. 

En av pojkarna menar att det bara är invandrarpojkar som berör flickor sexuellt och att tror inte 
att svenskar håller på med detta. Anledningen till att svenska pojkar inte gör det är för att de har 
bättre kontakt med flickor och känner dem bättre än vad invandrarpojkar gör. Han menar att om 
en svensk pojke skulle röra en flicka skulle det vara som att göra det på en kompis, eftersom 
de har en relation och kan prata djupare med varandra. En pojke berättar att de flickor man 
berör sexuellt brukar gå på samma fester som de själva gör. Om det händer att någon flicka har 
varit tillsammans med en invandrarpojke, och kanske hånglat med honom på en fest berättar 
pojken det för alla invandrarkillar. Varpå de känner att de också vill lära känna flickan och andra 
flickor, och göra någonting som att beröra dem sexuellt. ”När man ser dem på en fest känner 
man dem mer, när de kommer till skolan kanske man tafsar på dem.” Denna pojke menar att han 
inte skulle vilja vara ihop med dessa flickor, men att vissa pojkar är det och ”sen när de dumpar 
henne så snackar de om henne, man säger vad man gjorde och så”. En annan pojke tillägger att 
anledningen till att man inte vill vara ihop med dessa flickor är att ”jag vill inte att hon ska bli 
tafsad på av andra killar, hon kan bli retad också”. 

Två pojkar berättar att man inte kan skoja så med alla flickor. En av dem beskriver att en del 
är lite allvarligare, även om de inte säger någonting så märker man att de inte vill för ”om man 
typ försöker tafsa på dem så tar de bort din hand första gången kanske, man slutar då”. Han 
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säger att han inte vet hur de flickor man berör sexuellt känner det, men att man tror att det är i 
sin ordning eftersom de inte säger någonting. ”Man har försökt att ta på de här tjejerna och så 
sa de ingenting, så man fortsätter bara.” Enligt denna pojke är det mest svenska flickor som blir 
utsatta, men ”det finns invandrartjejer som umgås med svenska tjejer, sådana tjejer kan man 
tafsa på ibland”. Även om flickorna fortsätter att umgås med dem är han medveten om att det 
finns flickor bland dem som inte tycker om att man tar på dem. Däremot skulle han bli arg om 
någon berörde hans systrar sexuellt. Alla dessa pojkar menar att de flickor som berörs av detta 
skulle våga säga ifrån om de inte vill bli utsatta för handlingen, då de fortsätter att komma till 
pojkarna. En av dem uttrycker ”de vågar, om de inte vågar varför kommer de till killarna då”? 
Ytterligare en pojke tillägger att även vissa flickor brukar beröra pojkarnas bakdel. En annan 
är dock lite vagare och osäkrare i sitt svar, men att han tror att de vågar säga ifrån eftersom de 
även brukar umgås på fritiden. Det händer även då ibland. 

4.3 Svenska pojkars relation till invandrare

4.3.1 Segregation i samhället
Pojkarna berättar att de bara umgås med svenska vänner och aldrig är tillsammans med 
invandrare vare sig i skolan eller på fritiden. De bor i ett bostadsområde som är beläget nära en 
invandrartät stadsdel. De menar att svenska pojkar och invandrarpojkar är uppdelade var för sig 
och att invandrarpojkar är tillsammans med varandra i stora gäng. En av pojkarna anser att man 
för att komma åt denna indelning av svenskar och invandrare bör ”försöka splittra upp dem mer 
så att det inte blir de här stora gängen, för då blir det ju verkligen det här att det är uppdelat”. 
Han menar att man bör blanda klasserna med hälften svenskar och hälften invandrare och att 
det bör ske tidigare, redan när man börjar grundskolan. Som det är nu börjar svenskar och 
invandrare i samma klass först i högstadiet på grund av bostadssegregationen. Han säger att 
”när man blir äldre då blir det den här stora skillnaden mellan varandra”. En av dem tillägger att 
”om man växer upp med att alltid ha invandrare runt sig blir man ju van vid det”. När de började 
på högstadiet blev det en stor omställning för dem och de var inte beredda på att skolan skulle 
vara så invandrartät som den är och vad det förde med sig. Om det fanns invandrare i deras förra 
skola så var det inget de reflekterade över. 

4.3.2 Upplevelse av olikhet
I intervjun framkommer det att de svenska pojkarna upplever att vissa invandrarpojkar beter 
sig mer respektlöst än de själva gör i olika sammanhang i skolan. De anser att de pratar mer än 
svenskar och är mer högljudda i klassen, och exempelvis avbryter och skriker olämpliga ord 
vid samlingar i aulan. En av pojkarna menar att invandrare har en annan attityd än vad svenskar 
har och att de tror att det är i sin ordning att använda nedsättande ord gentemot andra. ”De kan 
inte använda våra ord likadant som vi gör, för dem betyder liksom hora ingenting. De kanske 
bara säger det rakt ut, det betyder ingenting för dem… de kan ju säga det till vem som helst, 
till lärare och allting.” Det händer dock även att de själva använder nedsättande ord ibland, 
men de upplever att invandrarna i högre grad inte lägger någon vikt vid ordens betydelse. Han 
tror att anledningen till att de gör så kan vara för att ”de vill passa in i samhället och att de 
gör så för att de tror att det är så man ska göra”. En annan av dem tillägger att han tror att de 
använder nedsättande ord för att de ”ska vara coola inför sina vänner”. Vidare tror den andre 
pojken att svenskar uppfostras av föräldrarna till att visa mer respekt, ”till att lyda och så”. 
Pojkarna upplever att många invandrarpojkar inte bryr sig om att anstränga sig i skolan. En av 
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dem uppvisar dock förståelse för att invandrare kan befinna sig i en svår situation. ”Om man 
har svårt för skolan, att allting bara är skit, man har det jobbigt hemma, då tror jag inte heller 
att jag skulle klara det, då skulle det nog bli så att man skiter fullständigt i skolan och hellre 
gör saker med sina vänner.” De upplever emellertid att det är lugnare med invandrarflickor än 
invandrarpojkar.

4.3.3 Bemötande bland invandrare
Dessa pojkar upplever att invandrare är ”schysta” ibland. Men de är samstämmiga i att de 
känner aggression gentemot hur de upplever sig bli behandlade av en del invandrarpojkar, och 
lärares sätt att hantera detta. En av pojkarna berättar att invandrarpojkar sitter i stora gäng i 
skolan och ”det är inte trevligt när man går förbi elevhallen och de börjar skrika åt en och säger: 
din mamma och sådana grejer”. Enligt pojkarna händer det nästan varje dag att någon använder 
glåpord gentemot dem. De anser att de har blivit mer fientligt inställda till invandrare på grund 
av hur de blir bemötta av dem i skolan och de upplever att de inte behandlas respektfullt för att 
invandrare kallar dem ”svennejävel” och liknande. En av pojkarna uttrycker: 

Men vi vill inte ha mer skit så vi svarar svartskalle tillbaka eller något när de 
börjar bråka med oss, vi blir förbannade på dem.

De upplever att det finns en hög toleransnivå angående vad invandrare får säga till dem bland 
lärare och invandrare, ”det är helt ok för dem att göra vad de vill”. Däremot upplever de att de 
själva inte får säga något tillbaka för då blir de kallade rasister, ”om man inte får säga någonting 
tillbaka är det klart att man blir mer arg”. Detta gör dem väldigt upprörda och skapar en känsla 
av maktlöshet hos dem. På frågan om de pratar med varandra om detta svarade en av dem 

Det kanske man gör med sina kompisar som vi, men om man gör det offentligt 
och folk hör det, då är det ett stort fel, då är vi så rasistiska att det inte går att 
säga ett ord för det.

En annan av pojkarna berättar att om det händer något där de anser att någon invandrare har 
gjort något mindre klokt, till exempel när de är ute och kör moped på fritiden, så kan det hända 
att ”vi ropar högt jävla neger eller någonting, för de har gjort så att vi har blivit så förbannade 
på dem. Förut hade man ju aldrig sagt det, i sexan, de har gjort så att vi har blivit mer arga.” 
De anser att rektorn och lärarna har ansvaret för att förbättra situationen mellan svenskar och 
invandrare, men att de inte bryr sig tillräckligt mycket om att göra något åt det. En av pojkarna 
menar att ”det är helt ok att gå på denna skola, men ibland tycker man att lärarna ska vara lite 
mer strängare på vad vissa säger”. Det inträffar många incidenter på skolan som inte tas upp till 
diskussion. När det hänt något som uppmärksammas ”då plötsligt ska man göra något åt saken, 
varför gör man inte det redan från början”? En av de andra pojkarna hade hellre velat gå i en 
annan skola som inte var invandrartät.

4.3.4 Relationen till det motsatta könet
Pojkarna berättar att de umgås med både svenska pojkar och flickor, medan de tror att det är 
vanligare att invandrarpojkar och flickor umgås var för sig. En av pojkarna tror att det mest 
är invandrarpojkar som berör flickor sexuellt i skolan, ”att bara gå fram till en tjej och ta 
henne på brösten och sådant gör man ju inte”. En av de andra pojkarna tror att det händer att 
invandrarpojkar gör så ”för att imponera på sina kompisar och visa att de vågar göra saker som 
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inte de andra vågar”. De anser att de själva inte använder sig av liknande sätt att imponera på 
sina vänner, utan det kan istället handla om materiella saker som hur fort mopeden går. Pojkarna 
upplever att de invandrarflickor som de vet har blivit utsatta för kränkande sexuell beröring ”de 
är inte särskilt bra själva, de håller också på så på andra tjejer och killar”. 

4.4 Sammanfattning av resultat

4.4.1 Invandrarpojkars upplevelse av integrering i det svenska samhället
Resultatet av vår studie visar att alla invandrarpojkarna bor i ett segregerat bostadsområde. 
I skolan går de i klasser som är blandade med både invandrare och svenskar, men på grund 
av bostadssegregationen blandas klasserna först på högstadiet. De gånger de träffar svenskar 
är i stort sett bara i skolan eller om de går på samma fester. De flesta av pojkarna trivs bra i 
bostadsområdet, men tror att det skulle vara bättre om det bodde fler svenskar där. Pojkarna 
identifierar sig alla som invandrare, endast en av dem ser sig ibland som svensk och det är vid 
de tillfällen som han umgås med svenskar. De är dock positiva till att bo i Sverige och tycker 
att det är tryggt här. En övervägande del av pojkarna anser att det är skillnad i beteende mellan 
invandrare och svenskar, där de anser att invandrare är stökigare än svenskar. Generellt sett 
upplever de sig inte bli negativt bemötta av svenskar. Alla anser att svenskar i huvudsak är 
vänliga, men några av dem nämner att de i vissa situationer upplever sig diskriminerade av 
svenskar. I bostadsområdet umgås de i stora grupper där alla ställer upp för varandra, vilket de 
anser är positivt. Det finns dock i gruppen en viss press på hur man ska bete sig. Några av dem 
anser att det är betungande medan andra menar att de inte bryr sig om detta tryck.

4.4.2 Relationen till det motsatta könet
De flesta av pojkarna har en ytlig relation till flickor. Angående hur pojkar bör bete sig anser 
de överlag att en pojke bör uppföra sig väl. De flesta menar att samma beteende som gäller för 
pojkar även gäller för flickor. Det är vanligt förekommande att invandrarpojkar utsätter flickor 
för sexuella trakasserier, vilket sker i form av nedsättande ord och sexuell beröring. Oftast 
sker det för att imponera på vänner och för att skoja med flickorna. När de använder sig av 
nedsättande ord sker det många gånger spontant utan eftertanke eller reflektion över ordens 
betydelse. Dock är det ingen av dem som anser att det är rätt att utrycka sig på detta vis. Den 
sexuella beröringen sker oftast med flickor som de känner någorlunda väl i samband med att 
flickorna kommer fram till dem. Några av pojkarna anser att de flickor som utsätts är med på 
det då de kommer tillbaka till dem.

4.4.3 Svenskas pojkars relation till invandrare 
Våra svenska respondenter umgås endast med svenska vänner och aldrig med invandrare. 
Enligt dem är det ett problem att det är först på högstadiet som invandrare och svenskar 
träffas och blandas i samma klasser, på grund av att det då redan finns stora skillnader mellan 
dem i sättet att bete sig. Pojkarna anser att invandrare ibland är vänliga, men tycker att vissa 
invandrarpojkar beter sig mer högljutt och respektlöst än svenskar. De känner ilska gentemot 
hur de blir behandlade utav somliga av dem, då de i stort sett dagligen får motta glåpord från 
stora gäng av invandrarpojkar. Pojkarna anser att de har blivit mer fientligt inställda till dem på 
grund av hur de bemöts av dem i skolan. Pojkarna umgås med både pojkar och flickor, däremot 
tror de att det är vanligare att invandrarpojkar och flickor umgås var för sig. En av pojkarna 
uttrycker att det endast är invandrarpojkar som trakasserar flickor sexuellt.
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5   ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Invandrarpojkars upplevelse av integrering i det svenska samhället

5.1 .1 Upplevelse av integration 
I vårt kapitel om tidigare forskning och teorianknytning framkommer det att ett stort antal av 
första generationens invandrare har svårt att identifiera sig som svenskar. Våra respondenter 
ger svar som överensstämmer med detta, då de alla upplever att de ser sig som invandrare 
och inte som svenskar. Alla pojkar bor i segregerade bostadsområden och träffar nästan aldrig 
svenskar på fritiden. Den kontakt som respondenterna har med svenskar är mer på en ytlig 
nivå. Detta kan innebära att de har svårt för att identifiera sig med den svenska kulturen, då 
de i stort sett endast möter den i skolan och inte heller där umgås mycket med svenskar. Rojas 
gör antagandet att då invandrare ofta inte kan känna igen sig i sättet att tänka eller att bete sig 
i den svenska kulturen kan det medföra att de kan ha svårt för att identifiera sig med denna 
(Rojas, 2001:15). Vidare visar resultatet av intervjuerna att några av pojkarna likt Rojas studier 
menar att det känns bättre att vara med invandrare än med svenskar för att man känner sig mer 
bekväm med dem och kan vara sig själv. De menar att svenskar varken tänker på samma sätt, 
pratar om eller gör samma saker som de själva gör. Enligt Rojas bidrar denna olikhet till en 
osynlig gräns som hindrar invandrare och svenskar att komma för nära varandra på grund av 
att värderingar och synsätt är olika (Ibid., s 60). Då vårt resultat pekar på att invandrare nästan 
aldrig umgås med svenskar och det är först på högstadiet som de får kontakt med varandra 
menar vi att det är svårare för dem att lära känna de svenska normer och värderingar som finns 
i samhället. Eftersom många invandrare bor i segregerade bostadsområden utan större kontakt 
med svenskar gör vi antagandet att de skapar sina egna normer och värderingar, vilket senare, 
bland annat i skolan, kan bli en grogrund för motsättningar mellan dem och svenska ungdomar 
och att detta kan skapa än större avstånd dem emellan. Endast en av pojkarna säger att han 
ibland känner sig som svensk och det är i de sammanhang som han umgås med svenskar. Denna 
pojke verkar umgås mer med svenskar än våra andra respondenter. Enligt vårt resultat kan man 
se det som en tendens till att ju mer invandrare har relationer med svenskar desto mer kan de 
identifiera sig som svenskar.

Goffman menar att personer som har samma typ av avvikelse har en tendens att söka sig till 
andra likasinnade. Våra respondenter har många olika etniciteter, men då de alla mer eller 
mindre bär på synliga stigman i tal och utseende antar vi att de kan känna ett utanförskap i det 
svenska samhället och att de söker sig till andra invandrare, där de i likhet med Goffmans teorier 
sätter högt värde på denna grupp och de stereotypa kännetecken som finns i den (Goffman, 
1972:118). Enligt vår uppfattning är identifikationen med gruppen stark och vi gör antagandet 
att de normer och värderingar som utvecklas i gruppen kan medföra att det blir svårt att bryta 
den gräns som finns mellan invandrare och svenskar. Det kan även vara svårt att lämna den 
trygghet pojkarna berättar att de upplever tillsammans med andra invandrare. Vi förmodar att 
de kan känna sig osäkra på hur de bemöts av svenskar och vad svenskar anser om dem, vilket 
kan relateras till Goffman och Kunda som menar att den stigmatiserade aldrig kan vara säker på 
vilket bemötande de får i interaktionen med den normala.  Om de inte heller fullt känner till de 
normer man måste rätta sig efter för att passa in antar vi att denna otrygghet kan vara svår att 
bemästra, vilket kan leda till att de hellre söker sig till den grupp de är vana vid.
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Flertalet av pojkarna beskriver invandrare som mer utåtagerande än svenskar, såsom att de är 
mer högljudda och bråkar mer. På grund av att vissa invandrarpojkar har ett annorlunda beteende 
än svenskar gör vi antagandet att dessa egenskaper ytterligare stärker den avvikelse som redan 
finns i tal och utseende, vilket kan kopplas till Goffmans teorier om att de som avviker från 
den normales förväntningar på ett oönskat sätt ses som sociala avvikare (Ibid., s 14, 150). En 
av pojkarna berättar att han ibland upplever att svenskar blir förargade på invandrare och att 
han när han umgås med svenskar anstränger sig för att sköta sig för att passa in bland dem. 
Enligt vår tolkning av Goffman förmodar vi att svenskar kan anta en nedvärderande attityd till 
invandrare på grund av att de inte uppfyller svenskars förväntningar på hur man bör bete sig i 
samhället. 

5.1.2 Behov av att bli respekterad 
Den tidigare forskning som vi tagit del av visar att många invandrarungdomar känner sig 
nedvärderade och marginaliserade i det svenska samhället. Rojas och Sernhede antar att den 
känsla av maktlöshet och utanförskap som många invandare känner ligger till grund för ett 
behov av att få respekt från omgivningen (Rojas, 2001:89, Sernhede, 2002:195). I motsats till 
detta visar våra resultat att pojkarna i det stora hela ser positivt på Sverige och inte upplever sig 
bli negativt bemötta av svenskar. Pojkarna upplever svenskar som snälla och respektfulla. Detta 
var emellertid något de inte direkt hade reflekterat över. Vi gör antagandet att det kan bero på att 
den kontakt som de har med samhället mestadels är i skolan, där verksamheten är pedagogiskt 
inriktad mot allas lika värde. Samtidigt som flertalet av pojkarna i vår studie har arbetande eller 
studerande föräldrar och därför kanske inte känner uppgivenhet inför samhället, då de själva 
ännu inte ställts mot en eventuellt diskriminerande arbetsmarknad.

En av respondenterna berättar dock att det finns sammanhang där han upplever sig bli misstrodd 
på grund av att han är invandrare. Ytterligare en av dem känner att svenskar vid vissa tillfällen 
ser ner på honom och anser att han är sämre på grund av att han är invandrare. Detta kan 
kopplas till Baumans teori om att de till följd av att de är invandrare blir pålagda en identitet 
som de inte själva kan göra sig av med och där de alla bedöms som om de är likformiga utifrån 
en stereotyp bild av invandrarpojkar (Bauman, 2004:59,38f). Sernhede menar att samhället 
än mer idag har delats upp i ett ”vi och de”, vilket vi antar till en viss del kan bero på större 
osäkerhet på arbetsmarknaden och hög invandring. Media är ytterligare en anledning till att 
uppdelningen i samhället upprätthålls, då de skapar en bild av unga invandrarpojkar som en 
homogen grupp där alla är farliga. När invandrarpojkar benämns i media hänvisas de till sin 
etniska tillhörighet, medan svenskar med liknande beteende beskrivs utifrån en psykologisk 
eller en social förklaring (Bredström, 2005:185). Enligt vår uppfattning skapar detta ytterligare 
rädsla för och avstånd mellan invandrarpojkar och svenskar. Svenskar erhåller en stereotyp bild 
av dem som farliga, vilket leder till att de får än svårare att integreras i det svenska samhället då 
den diskriminering som finns i samhället gentemot invandrare kan förstärkas. 

Utifrån våra intervjuer är det svårt att tolka i hur hög grad pojkarna känner sig marginaliserade. 
Även om de inte direkt upplever sig illa bemötta av svenskar kan det ändå vara så att det 
finns ett behov av att få respekt som kommer till uttryck genom gruppen, som en protest mot 
samhället. I resultatet av intervjuerna framkommer det att respondenterna överlag umgås i 
stora invandrargrupper. Några av pojkarna menar att invandrare när de umgås i gäng är mer 
brottsliga än svenskar. En av dem tror att svenskar är rädda för invandrare och att några pojkar 
i den grupp han tillhör uppskattar detta. Genom att ha en tuff attityd kan det i enlighet med 
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Sernhedes antagande vara ett sätt att få den respekt och den sociala upprättelse som de så gärna 
vill ha. I och med att gruppen har stor betydelse för våra respondenter, då alla ställer upp för 
varandra när någon har problem eller behöver hjälp, blir de ännu starkare och kan som Rojas och 
Sernhede åsyftar skapa fruktan hos medelsvensson för att få respekt (Rojas, 2001:89, Sernhede, 
2002:195). Detta kan även kopplas till Ziehes teori om subkulturer. Genom att invandrarpojkar 
inte fritt kan välja grupptillhörighet i skapandet av sin identitet blir de tvungna att separera eller 
differentiera sig från omvärlden. Valet de står inför handlar om att antingen bli andra klassens 
medborgare eller att försöka försvara den sista resten av sin identitet (Ziehe, 1989:57f). Vi 
antar att när avståndet mellan svenskar och invandrare ökar blir deras behov av att få respekt 
i samhället än större, vilket kan leda till en snöbollseffekt där protesten mot samhället blir 
starkare. Redan idag ser man tendenser till upplopp bland invandrarpojkar. Invandrarpojkar kan 
även uppleva att det känns meningslöst att upprätthålla en positiv identitet om de uppfattar att 
samhället ser dem som kriminella. Därmed kan de känna att det inte har någon betydelse vad 
de gör, då förväntningarna på dem redan är låga. Medias framställning av dem kan även öka 
föraktet bland invandrarpojkar gentemot det svenska samhället.

Vi gör antagandet att upplevelse av diskriminering och utanförskap till viss del kan bero på 
kulturella skillnader. Många gånger kan misstolkningar ske mellan svenskar och invandrare på 
grund av att de inte förstår varandras kulturella bakgrund. I vissa lägen motsvarar ett beteende 
som anses respektfullt eller neutralt i det svenska samhället inte invandrares förväntningar 
och tvärt om. Utifrån Goffmans teori angående den stigmatiserades osäkerhet i interaktionen 
med den andre kan det innebära att invandrare utan att reflektera tolkar svenskars bemötande 
som negativa och nedvärderande även om det inte är menat så (Goffman, 1972:50). Bradleys 
hänvisning till den personliga och sociala identiteten spelar även stor roll i detta sammanhang 
beroende på den egna personliga tolkningen av en situation och beroende av vilka tidigare 
erfarenheter man bär med sig och hur man formats av dem (Bradley, 1996:24).

5.1.3  Kulturella skillnader
Enligt vår mening kan en anledning till att invandrare har svårt för att integreras i det svenska 
samhället vara den skillnad i uppfostran som finns mellan kollektivistisk och individualistisk 
kultur. Flertalet av våra respondenter beskriver att invandrare är stökigare än svenskar. Orsaken 
till att somliga invandrarpojkar beter sig mer utåtagerande än svenskar kan vara att de ofta 
kommer från en kollektivistisk kultur, där individen enligt Ahmadi till stor del är befriad 
från självkontroll. Här är det gruppen som måste utöva kontrollen över individen (Ahmadi, 
2003:65ff). I och med att invandrare brutit upp från sitt hemland existerar inte denna grupp 
längre, åtminstone inte i sin ursprungliga form, vilket innebär att kontrollen över individen 
inte förekommer som brukligt enligt deras tradition då denna kontroll inte finns naturligt i det 
individualistiska samhället. Detta kan leda till att den uppfostran barnen skulle ha fått från 
gruppen eller samhället inte förekommer. I enlighet med Integrationsverkets Rapportserie 
förväntar sig invandrarföräldrar ofta att skolan står för disciplin och uppfostran, medan detta är 
områden som i det svenska samhället hör till familjens sfär (Integrationsverkets Rapportserie, 
2000:32f). I likhet med Darvishpour tror vi att pojkarna kan uppleva en stor press i att försöka 
förena de båda kulturerna, då vissa normer gäller i samhället och andra i familjen (2005). Då 
svenska ungdomar i högre grad lär sig utöva självkontroll enligt individualistisk kultur kan 
detta vara en av anledningarna till att det finns en viss skillnad mellan svenskar och invandrare. 
Integrationsverkets Rapportserie beskriver att många invandrarpojkar har svårt att hantera 
den frihet som finns i skolan och inte förstår att det innebär ett personligt ansvarstagande, 
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vilket vi antar medför att de testar gränserna och upplevs som stökigare än svenskar som våra 
respondenter beskriver (Integrationsverkets Rapportserie, 2000:32f).

Gruppen är viktig för den övervägande delen av våra respondenter och i denna finns en trygghet 
i att alla alltid ställer upp för varandra. Vi gör antagandet att gruppen liksom Lalander och 
Johansson menar skänker en styrka som gör det möjligt för pojkarna att uppleva trygghet, 
frihet och få bekräftelse, men samtidigt har gruppen en förmåga att utöva makt på den enskilda 
individen. Några pojkar uttrycker att grupptrycket ibland upplevs som påfrestande och att de 
önskar att man mer skulle få vara som man själv vill, men att det inte går för att man då inte 
får respekt av de andra. Pojkarna begränsas genom att gruppen bestämmer vilket beteende som 
är tillåtet och passande. I likhet med Lalander och Johansson antar vi att om anknytningen till 
gruppen blir för stark kan det innebära att de frånsäger sig det personliga ansvaret gentemot 
andra (Lalander och Johansson, 2002:53f). Detta tror vi kan leda till att de utför saker som de 
vet är fel och inte skulle ha gjort själva, eller kanske egentligen inte vill utföra.

Pojkarna berättar att det i invandrargrupper förekommer brottslighet och bråk. Som tidigare 
nämnts kan en orsak till detta vara att invandrarpojkar vill få social upprättelse och respekt. 
Ytterligare en bidragande orsak kan vara att invandrarpojkar växer upp i grupper utan positiva 
vuxna förebilder. Föräldrarna kommer ofta från svåra förhållanden i sitt hemland samtidigt som 
de kan uppleva stor problematik i att försöka anpassa sig i Sverige. Vi gör antagandet att detta 
kan medföra att många invandrarpojkar växer upp i otrygga familjeförhållanden där föräldrarna 
inte orkar eller kan vara bra förebilder för dem. Om det även i den övriga närmiljön saknas 
goda förebilder, vilket det ofta gör i segregerade bostadsområden enligt Integrationsverkets 
Rapportserie, menar vi liksom Sandström att det är svårt att bygga en stabil och välintegrerad 
identitet. På grund av att de har liknade bakgrund får de många gånger i gruppen uppfostra 
varandra. I detta uppstår problem, då de får svårigheter att integreras i det svenska samhället 
på grund av att identitetsbildningen bygger på de normer och värden som finns i gruppen. 
Individen lär sig endast att hantera de situationer och problem som är vanliga för denna. Om 
den föräldrabild som internaliseras, i enlighet med Sandström, blir outvecklad får de svårt 
att hantera andra situationer som de sedan ställs inför i samhället. Sandström menar även att 
invandrarföräldrar kan ställas inför att barnen ignorerar deras normer på grund av att de inte 
fungerar i den svenska kulturen (Sandström, 2000:153). Vilket kan kopplas till vår studie då 
pojkarna beskriver att svenskar lyssnar mer på vuxna än invandrare gör. 

5.2 Relationen till det motsatta könet
De flesta av våra respondenter berättar att de har ett begränsat umgänge med flickor. De träffar 
i stort sett endast flickor i skolan och på fester, då flickor inte vistas på de platser där de oftast 
tillbringar fritiden, som på fritidsgården eller fotbollsplanen. Överlag anser våra respondenter 
att både pojkar och flickor bör uppföra sig väl. Vi uppfattar det som att vårt resultat delvis 
kan ses utifrån Seidler som menar att ungdomar idag inte identifierar sig med strikta köns och 
maktstrukturer, då de ofta står inför andra problem (Seidler, 2006:3). Några av respondenterna 
menar dock att flickor bör vara lugnare än pojkar, inte springa omkring eller använda de ord som 
pojkar använder. Detta överensstämmer med det Sjögren beskriver där flickor i en kollektivistisk 
kultur bland annat genom en mjuk gång bör visa upp en symbolisk underlägsenhet (Sjögren, 
2003:39). Då dessa pojkar menar att det inte lämpar sig att flickor beter sig på samma sätt som 
pojkar gör menar vi att man kan hänföra det till upprätthållandet av den hegemoniska makten 
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där kvinnan enligt Connells patriarkatsteori är underordnad mannen (Connells, 2004:14). Vi 
förmodar dock att det både i gruppen, i familjen och i samhället finns ett tryck på hur man 
som pojke ska bete sig och menar i likhet med Seidler att pojkar kan uppleva rädsla och ångest 
inför att inte kunna leva upp till den manlighet som förväntas av dem (Seidler, 2006:68). Vi gör 
antagandet att avståndet mellan de olika förväntningar som finns kan upplevas ännu starkare 
bland invandrarpojkar. Den komplexa värld som pojkarna ställs inför kan vara svår för dem 
förena och de kan känna sig vilsna. Seidler menar vidare att många pojkar upplever att flickor 
har högre självkänsla än vad de själva har, vilket vi antar kan vara ännu en svårighet för dem 
att hantera.

Våra respondenter berättar att det ofta förekommer att invandrarpojkar trakasserar flickor 
sexuellt i skolan, både i form av nedsättande ord och sexuell beröring. I huvudsak tror de att 
detta sker för att man vill vara tuff inför kompisar eller för att man vill retas och skoja med 
flickor som de känner någorlunda bra. Alla pojkar anser att det egentligen är fel att kränka 
flickor verbalt, men att det är något som ofta kommer spontant och att man då inte tänker på 
ordens betydelse. Några av pojkarna i vår studie upplever att vissa flickor är delaktiga i spelet 
mellan könen och tycker att det är roligt. Medan andra pojkar antar att flickor som utsätts kan 
bli ledsna och besvikna av kommentarerna. Detta överensstämmer med Sernhedes forskning 
där invandrarpojkar menar att deras användande av nedsättande ord gentemot flickor är en 
attityd och jargong som sker på skämt och att de inte anser att det är en nedvärdering av flickor 
(Sernhede, 2002:181f). Vi antar att pojkarnas beteende till en viss del kan förklaras av den 
sexuella anspelning som finns mellan könen, där både pojkar och flickor vill ha uppmärksamhet 
av varandra. Det visar även Sernhedes forskning då en del flickor i hans studie ser det som ett 
spel mellan könen utan att känna sig förtryckta. Andra flickor i hans studie anser däremot att det 
är oförsvarbart att bli utsatt för nervärderande ord och är kritiska till pojkarnas bemötande.

En av våra respondenter antar att det bara är invandrarpojkar som berör flickor sexuellt i skolan. 
Lees menar att utvecklingen av den manliga identiteten för pojkar innebär en ständig kamp och 
ett behov av bekräftelse, där pojkars kränkning av flickor är ett sätt att både distansera sig från 
dem och bibehålla kontrollen över dem (Lees, 1993:33f). Vilket även bekräftas av Norbergs 
tolkning av Connells patriarkatsteori där kvinnor anses vara underordnade män, men även 
bland män finns makthierarkier där vissa ses som överordnade och normala medan andra anses 
vara underordnade (2004:14). Bradley menar vidare att den vita mannen ofta står för det som är 
normalt och naturligt. När män däremot upplever ett hot mot sin maskulinitet kan de använda 
sig av sexistiska skämt och bli sexuellt påträngande för att demonstrera sin manlighet (Norberg, 
1996:106f). Vi gör antagandet att om pojkar generellt har ett behov av att få bekräftelse i sin 
utveckling kan det medföra att invandrarpojkar som känner sig marginaliserade i det svenska 
samhället i än högre grad än svenska pojkar har ett behov av att bibehålla den manliga hierarkin 
och det sociala övertaget över kvinnan, varigenom de kränker dem sexuellt på ett annat sätt än 
svenska pojkar gör. Vi antar att dessa handlingar kan vara ett sätt för dem att försöka bibehålla 
sin värdighet. Om de upplever att de har en viss kontroll över flickor är de i alla fall inte lägst i 
rang i samhällsordningen.

Vi uppfattar att sexuella trakasserier gentemot flickor är ett accepterat beteende bland många 
invandrarpojkar, då pojkarna berättar att det är vanligt förekommande i skolan. Då några av 
pojkarna beskriver grupptrycket som starkt kan de enligt vår uppfattning ingå i grupper som 
enligt Lalander och Johanssons beskrivning har ett starkt normsystem och där trycket mot de 
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enskilda gruppmedlemmarnas likformighet är stark (Lalander och Johansson, 2002:57). Om 
invandrarpojkar ingår i grupper där de i stort sett får uppfostra sig själva på grund av frånvarande 
goda vuxna förebilder, som tidigare nämnts i samband med Sandström, kan det innebära att 
de skapar normer och värderingar som accepteras i gruppen, men inte i det övriga samhället. 
Då alla respondenter anser att man egentligen inte bör använda sexuella trakasserier gör vi 
antagandet att normerna i gruppen är starka. Dessa normer medför att det är lättare att lägga 
ifrån sig det personliga ansvaret och inte bry sig om att de eventuellt sårar flickor. Vi antar dock 
att somliga pojkar trakasserar flickor sexuellt fastän de egentligen inte vill, på grund av att de 
inte vågar avvika från gruppens värderingar och vill behålla den respekt de har i gruppen. 

De flickor som utsätts för sexuella trakasserier kan vara både svenska och invandrare, men i 
huvudsak är det de flickor som de upplever att de kan skoja med. De flickor som de upplever 
blir arga och är allvarliga, både svenskar och invandrare, lämnar de mer ifred. Sjögren menar 
att flickor i den kollektivistiska kulturen går ut i en försvarsposition gentemot män och kan i 
detta anta två olika förhållningssätt, antingen att uppvisa självsäkerhet och överlägsenhet, eller 
att symboliskt visa sin underlägsenhet. Vidare innebär det att pojkar blir män genom att hantera 
den offentliga arenan och i detta ingår att konfrontera och utmana flickor (Sjögren, 2003:39). Vi 
gör antagandet att det kan bli en konflikt mellan de olika koder som finns i olika kulturer. Det är 
oftast svenska flickor och invandrarflickor som umgås med dem som utsätts för sexuell beröring. 
De invandrarflickor som berörs upplevs ofta som tuffa och de uttrycker sig på samma sätt som 
pojkar. När invandrarpojkar möter flickor som inte uppvisar de förväntade beteenden som finns 
i den kollektivistiska kulturen kan de tolka det som att flickorna accepterar och uppmuntrar dem 
till att utmana dem och konfrontera dem. Detta visar även några av våra respondenter på då de 
säger att det är flickornas eget fel att de berörs sexuellt. Genom att flickorna kommer fram till 
dem anser de att flickorna är med på handlingen och vill bli berörda. Några av pojkarna menar 
att flickor som blir arga på pojkar tydligt måste säga ifrån att de ska sluta. Enligt Sjögren finns 
det i den individualistiska kulturen ett ömsesidigt förbud mot att kränka varandras revir. Det 
kan vara svårt för invandrarpojkar att förstå att trots att flickor är öppna och skojar med dem så 
förväntar de sig att pojkar ska respektera dem och deras revir.

En av våra respondenter antar att det endast är invandrarpojkar som berör flickor sexuellt och att 
anledningen till att svenska pojkar inte gör det är för att de har närmare relation till flickor och är 
vänner med dem. Han menar att det skulle te sig onaturligt att beröra en vän sexuellt. Enligt vår 
uppfattning är det först på högstadiet som invandrarpojkar får kontakt med svenska flickor, och 
detta sker i skolan och på fester. Vi antar att många av dem inte har kontakt med invandrarflickor 
i någon högre grad, då pojkarna på fritiden umgås i grupper som endast innefattar pojkar. Den 
hiphopkultur som många invandrarpojkar enligt Sernhede relaterar till utmärks av en manligt 
dominerad kultur som medverkar till att förstärka skillnader mellan könen och skapa en sexistisk 
bild av flickor (Sernhede, 2002:179). Då flickor är sällsynta i invandrarpojkars umgänge gör vi 
antagandet att den bild som många pojkar får av flickor inte följer deras kulturella mönster och 
där flickor enligt några av dem ger sexuella signaler genom utmanande i klädsel och i sättet att 
bete sig. På grund av att pojkarna har en ytlig relation till flickor och medias sexualisering av 
kvinnan tror vi att det kan leda till att pojkarna får en stereotyp bild av dem, där flickor i likhet 
med Baumans teori blir påtvingade identiteter som de inte har en möjlighet att lägga bort eller 
bli av med (Bauman, 2004:38f). Vi antar att denna stereotyp kan vara en anledning till att det 
öppnas upp för en tillåtelse att trakassera flickor sexuellt. 
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Respondenterna ger vidare olika svar angående vilka flickor som blir utsatta för kränkande ord. 
De menar att både de flickor som har självförtroende och som sminkar sig samt de som är lugna 
och tysta kan drabbas. De kan även använda kränkande ord när de upplever att de inte får respekt 
från någon flicka och anser att det då är rättfärdigat. Lees anser att det är svårare för flickor att 
ge igen mot pojkar, då det finns färre och mildare nedsättande ord att använda gentemot dem. 
Det finns inte ord som hänvisar till pojkarnas sociala identitet på samma vis som det finns för 
flickor, som alltid ses utifrån sin sexualitet (Lees, 1993:39). I likhet med Lees menar vi att 
pojkar genom sexuell kränkning delvis kan utöva social kontroll och makt över flickor, genom 
att det skapas rykten som kan påverka flickor negativt och ge dem sämre självförtroende.

5.3 Svenska pojkars relation till invandrare
De svenska pojkar som vi intervjuade beskriver att de varken i skolan eller på fritiden umgås med 
invandrare. I likhet med invandrarpojkarna anser de svenska pojkarna att vissa invandrarpojkar 
är mer högljudda än svenskar i skolan. Detta stämmer överens med det vi tidigare nämnt där de 
i Integrationsverkets rapportserie menar att invandrarpojkar kan misstolka den frihet som finns 
i det svenska skolsystemet (Integrationsverkets rapportserie, 2000:32f). Enligt vår uppfattning 
anser de svenska pojkarna att vissa invandrarpojkar inte tar det personliga ansvaret som förväntas 
av eleverna. De ser det som ett problem då de ofta stör under lektionerna.

Vi upplever att de svenska pojkarna anser att motsättningarna mellan invandrare och svenskar 
är avsevärt större än vad invandrarpojkarna anser. Invandrarpojkarna berättar att de inte känner 
sig negativt bemötta av svenskar. De svenska pojkarna beskriver invandrare som ”schysta” 
ibland, men känner ilska gentemot vissa invandrarpojkar. De ser det som ett problem att de 
umgås i stora gäng som de i stort sett dagligen får motta glåpord ifrån, vilket har medfört att de 
har blivit mer fientligt inställda gentemot invandrare sedan de började på högstadiet. Något som 
gör dem väldigt upprörda är att de upplever att invandrare får säga vad de vill till dem, men att 
de inte får säga något tillbaka eftersom de då blir kallade rasister. Enligt vår mening kan detta 
relateras till Goffman och Kunda som visar på att en stigmatiserad person tenderar att skylla 
negativ feedback på fördomar gentemot gruppen (Goffman, 1972:150, Kunda, 1999:372). I 
likhet med Kunda gör vi antagandet att vissa invandrarpojkar inte har en klar bild av sitt eget 
beteende och hur det uppfattas av andra. Om de upplever det som rasism när svenskar svarar 
tillbaka på glåpord inser de inte vilken ilska deras beteende skapar hos svenskar och bryr sig 
inte heller om att förändra sitt beteende till det bättre. Det kan innebära att de kräver att bli 
respektfullt behandlade av svenskar trots att de själva behandlar dem respektlöst.

De svenska pojkarna berättar att de umgås med både pojkar och flickor, men de tror att det är 
vanligare att invandrarpojkar och flickor umgås var för sig. I likhet med invandrarpojkarna 
uttrycker en av de svenska pojkarna att det endast är invandrarpojkar som trakasserar flickor 
sexuellt. De svenska pojkarna menar att det är något som de aldrig själva skulle göra. Vi relaterar 
detta till Sjögren som menar att det i den individualistiska kulturen finns ett ömsesidigt förbud 
mot att kränka varandras revir (Sjögren, 2003:39).

5.4 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av metod har varit lämpligt för vårt syfte. Vi har erhållit svar på 
våra frågeställningar genom kvalitativa forskningsintervjuer. Som Kvale påpekar är 
forskningsintervjun ett samtal mellan två parter där det är upp till den som intervjuar att skapa 
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en atmosfär där det känns tryggt att tala fritt (Kvale, 1997:11). Vid två intervjutillfällen upplevde 
vi att respondenterna var något tillslutna och blyga. En orsak till detta kan vara att vi båda är 
kvinnor och våra respondenter är pojkar, yngre och att vi tillhör olika etniciteter. Detta innebär 
att de skulle kunna ha svårt för att öppna sig för oss, vilket är något som Seidman poängterar 
att man ska vara uppmärksam på (Seidman, 1998:89). Här har vi lärt oss hur svårt det kan 
vara att skapa en god kontakt och nå fram till respondenten, detta då man inte har vetskap om 
varför respondenten uppträder som han gör. Vi upplevde dock att vi i övervägande intervjuer 
lyckades med att få goda kontakter med respondenterna då de var öppna i sina svar och gärna 
delgav oss information. Vi uppfattade det som om respondenterna uppskattade att vi lyssnade, 
var uppmärksamma och tog deras uppfattningar på allvar. Holme och Solvang beskriver att den 
goda relationen som uppstår i undersökningssituationen kan leda till tillit vilket blir meningsfullt 
för båda parter, vilket vi anser att det har gjort (Holme och Solvang, 1997:105). 

Kvale beskriver att samspelet mellan respondenterna i gruppintervjuer kan leda till spontana 
och känsloladdade uttalanden om ämnet som diskuteras (Kvale, 1997:97).  Vi menar att 
gruppintervjuer kan skapa en dynamik i det sociala samspelet som ger resultat av ytterligare 
uttalanden som inte enskilda intervjuer skulle ge. I de gruppintervjuer vi utförde upplevde vi att 
respondenterna vågade stå för sin egen åsikt och att de även i vissa fall reflekterade ännu mer 
tack vare den andres åsikt. Vi kan dock inte utesluta att respondenterna i gruppintervjuer även 
kan falla för grupptryck och inte vågar uttrycka sina egna åsikter. Vi kan heller inte utesluta att 
respondenten inte får samma utrymme i att delge sina åsikter i en gruppintervju som han skulle 
ha haft i en enskild intervju.

Av våra intervjuer har vi lärt oss att det är svårt som intervjuare att inte påverka intervjusituationen. 
Även om man utgår från en genomtänkt intervjumanual är det viktigt att ställa följdfrågor, det 
är dock svårt att veta när dessa är lämpliga. Vidare är det svårt att inte ställa ledande frågor som 
påverkar svaren.  

5.5 Slutdiskussion
Vår undersökning återger åtta invandrarpojkars syn på integrationen i det svenska samhället 
samt relationen till det motsatta könet. Genomgående kan konstateras att respondenterna har få 
relationer med svenskar. Grundorsaken till detta är att de bor i ett segregerat bostadsområde där de 
växer upp utan någon kontakt med dem. I svaren framkommer att invandrarpojkar överlag beter 
sig mer utagerande än svenskar. Då gruppen har stor betydelse för pojkarna formas de enligt vår 
tolkning till stor del av denna och däri skapas egna normer och värderingar som har en grund i 
en annan kulturell bakgrund och marginalisering i samhället. Eftersom invandrare och svenskar 
möts först på högstadiet skapar det emellanåt motsättningar mellan deras och svenskars olika 
normer och värderingar. Det framkommer dock motsatta åsikter mellan invandrarpojkarnas 
och de svenska pojkarnas upplevelse av dessa konflikter. Invandrarpojkarna ser inte dessa 
motsättningar som något större problem, medan de svenska pojkarna anser att detta skapar ett 
större avstånd dem emellan.

Överlag visas en jämlik syn på hur pojkar och flickor bör bete sig, men några få anser att 
flickor bör vara lugnare än pojkar. De svar våra respondenter ger angående sexuella trakasserier 
gentemot flickor är däremot att det förekommer dagligen. En orsak till detta kan vara att 
invandrarpojkarna till stor del endast har ytlig kontakt med flickor, då de i stort sett endast umgås 
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i stora grupper som består av pojkar. Svenska pojkar däremot verkar generellt sett ha en närmare 
vänskapsrelation till flickor än de har. Bland invandrarpojkarna befinner sig flickorna mer i 
periferin. En av anledningarna till att sexuella trakasserier förekommer är enligt vår tolkning 
pojkars försök att få kontakt med flickor. Vidare kan kulturella skillnader vara en orsak till att 
invandrarpojkar trakasserar flickor sexuellt. Eftersom flickors handlande inte följer de mönster 
som finns enligt kollektivistisk kultur kan de tolka det som att flickorna är med på det.

Vår andra frågeställning som behandlar vilken relation invandrarpojkar har till det motsatta 
könet blev kortare än den första frågeställningen, angående pojkarnas integrering i samhället, 
på grund av att vi fann mer tidigare forskning och teorier beträffande integrering. 

Vi hade förväntat oss att pojkarna skulle uppleva sig mer marginaliserade än vad de delgav 
oss. Det skulle dock vara intressant att utföra ytterligare studier med invandrarpojkar som 
gått ur skolan och som står inför arbetslivet för att se på vilken syn de har på integrationen i 
samhället.
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Bilaga 

Intervjumanual, pojkar

Bakgrund 

Ålder 
Föräldrars ursprung, född i Sverige
Familjeförhållanden, mamma, pappa, syskon
Föräldrars utbildning, arbete
Bor 

Utanförskap

Umgås med, svenska kompisar?
Hur upplever du att svenskar ser på dig?
Hur påverkar det dig? Positivt/negativt
Hur ser du på dig själv? Invandrare/svensk

Respekt/erkännande

Vad är respekt?
Är det viktigt med respekt från omgivningen?
Upplever du att du får respekt från omgivningen? 
Vilka tycker du förtjänar/inte förtjänar din respekt?
Är det viktigt att respektera tjejer? På vilket sätt?

 Manligt/kvinnligt

Vad är manligt/kvinnligt?
Hur ska en kille bete sig?
Hur ska en tjej bete sig?
Hur är det tillåtet att bete sig gentemot tjejer?
Hur tror ni att tjejer upplever det när killar tafsar på dem eller kallar dem hora? Vad gör man?
Varför tror ni att man gör så mot tjejer?
Beter man sig olika gentemot invandrare/svenskar vad gäller killar/tjejer?
Upplever du press eller tryck på hur en kille ska bete sig?
Hur vill du själv vara?


