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Abstract 
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– The picturing of young men with foreign background in the realistic adolescence novels of 

2009.  
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The aim of this paper is to examine how young men of foreign background are pictured in the 

realistic adolescence novels of 2009. In my process of work I have used a classical schedule 

for literature analysis from which I have worked out a few questions to use on my texts. The 

questions are related to the main characters and some of the most important minor characters 

– all are young men with foreign background – and focuses on aspects of for example where 

they live, who their friends are and what they think about and dream of.  

To put these pictures into a wider perspective I compare my results with the well known 

stereotype picturing of men with foreign background in media. I then discuss how or if this 

affects the young men’s picture of themselves and the majority society’s picture of them. 

Another part of my discussion is how school can provide good role models for their students 

and how and if we can work with these stereotypes. To relate to young men with foreign 

background I have used two culture studies.  

The result of my analysis shows that the picturing of young men with foreign 

background tends to be stiff and static and closely stereotype. My conclusion is therefore that 

the picturing of young men with foreign background in the realistic adolescence novels of 

2009 is familiar to the ones we can see in media. And from looking at the two culture studies I 

used, I can see that the stereotype pictures tend to affect how these young men picture 

themselves and also how the majority society pictures them. This can in the long run be 

dreadful for the self-image of these young men.   
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Förord 
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säga tack till min handledare, Agneta Rehal – Johansson, som med trygghet och erfarenhet 

alltid funnits där och uppmuntrat mig när tankarna fastnat. Robert och Constantin, tack för ert 

tålamod med mig! Och sist men inte minst, Dounya, tack för alla fina tankar och synpunkter. 
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Inledning 

1:1 Inledning och Bakgrund   

Kursplanen för svenska i grundskolan lyfter fram skönlitteratur som ett verktyg för att ”stärka 

elevernas identitet” och deras ”förståelse för människor med olika kulturell bakgrund”. Att 

skapa möjligheter för eleverna att stärka sin identitet och skapa förståelse för sina 

medmänniskor är några av svenskämnets viktigaste uppgifter (Kursplan för svenska 2000). 

Eftersom jag ska bli svensklärare och framhåller vikten av skönlitteratur i 

undervisningen, vill jag undersöka dagens ungdomsromaner och hur unga män med utländsk 

härkomst gestaltas i dessa. Detta för att bättre kunna förstå vilka bilder mina elever möter i 

skolan.  

I dagspressen har vi på senaste tiden mött en bild av förorten där ungdomar bränner 

bilar, bland annat i Rosengård och i Stockholms förorter och ofta hänvisas till unga män med 

utländsk härkomst. I ett reportage nyligen fick vi möta en reporter som befann sig i en av 

Stockholms förorter där någon hade tänt eld på en bil. I skydd bakom sin skåpbil rapporterade 

hon från vad som vid första intrycket såg ut att vara en krigszon. Reportern såg mycket 

upprörd ut och berättade för tv-tittarna att hon nyss hade blivit överfallen av några män i 

rånarluva som försökt ta hennes kamerautrustning. Reportaget målade som helhet upp en bild 

av området som fiendeland, ett område dit lagens långa arm inte räckte och kunde beskydda 

henne. Reportaget avslutades med att en ung man med utländsk härkomst intervjuades om 

varför han trodde att ungdomarna i förorten håller på som de gör och bränner bilar. Den unge 

mannen förklarade att det fanns ett missnöje mot polisen och skolan och att det låg bakom 

händelsen. Det uppdagades någon vecka senare att vänsteraktivister låg bakom bilbranden och 

inte förortsungdomar.  

De bilder vi möter via media av förorten och dess invånare är problematiska och bidrar 

till skapandet av fördomar och grova generaliseringar. Det är en välkänd stereotyp bild som 

målas upp i media av unga män med utländsk härkomst och jag vill med tanke på min 

framtida roll som svensklärare ta reda på om bilden även förekommer i ungdomsromanen, 

eller om det där finns en mer mångfasetterad bild av dessa unga män. Stök i förorten eller 

brottslighet är teman som knyts till ”invandrarkillen”. ”Invandrarkillen” är en stereotyp under 

vilken unga män med utländsk härkomst ofta kategoriseras.  



 

 

Det är viktigt med starka förebilder som hjälper våra ungdomar, våra elever att stärka sin 

identitet. Det är med bakgrund av den problematiska bilden i media och med bakgrund av min 

blivande roll som lärare jag skriver denna uppsats.  

Vilken är då den bild som ges av unga män med utländsk härkomst i 2009 års 

samhällsrealistiska ungdomsroman? Syftet med min uppsats är att ta reda på detta.  

1:2 Tidigare forskning på området 

Min uppsats befinner sig inom ramen för forskning om ungdomsromanen. Min specifika 

inriktning hur unga män med utländsk härkomst gestaltas i 2009 års samhällsrealistisk 

ungdomsroman är outforskad.  

1985 kom ”Barnbokens invandrare” – en motivstudie i svensk barn- och 

ungdomslitteratur 1945 – 1980, ut. I en omarbetad version från 1987 undersöker Staffan 

Thorson bilden av invandringen och ”invandraren” mot bakgrund av hur svensk 

invandringspolitik har sett ut. Att det finns samband mellan den samhälleliga tidsandan och 

teman och motiv i barn- och ungdomslitteraturen är en av de slutsatser Thorson drar. De 

starka rasistiska drag som förekom i 1920 – 1930 talets barn- och ungdomslitteratur avtar med 

tiden, men Thorsons studie visar att böcker med invandrarmotiv till innehåll och form ibland 

tenderar bli triviala och att vissa fördomar lever kvar. Ofta skildrar böckerna ett 

monokulturellt samhälle där ”invandrarbarnet” ska assimileras till det svenska samhället och 

dess normer. När det kommer till barnböcker, finns det ofta en stark pedagogisk prägel på 

handlingen.  Ungdomslitteraturen är inte lika stark präglad av de pedagogiska inslagen, men är 

fortfarande triviala till sin form och saknar i många fall djupare personskildringar och de 

problem karaktärerna möter är ofta centrerade till individen och riktas inte utåt.  

Med fokus på invandrarproblematik presenterar Magdalena Czaplicka (Barnboken 

2003:1) sex samtidsrealistiska ungdomsböcker från 1990-talet. Övergripande för de böcker 

hon undersökt är det fokus på konflikter där svek mot sina föräldrar och utanförskap från ett 

majoritetssamhälle är några exempel.  

Hennes resultat och slutsats är att böckerna innehåller stereotypier av såväl karaktärerna 

som fördomar. Det saknas också, menar hon, bilder av invandrarskap som tillgång och positiv 

förebild. Däremot belyser hon ändå vikten av ungdomsböckerna som kan erbjuda läsaren 

förståelse för och insikt om andra viktiga teman som mångkulturell identitet (Czaplicka 

2003:21). 



 

 

Lena Kåreland (2001) har undersökt bilden av mångfald i ungdomsböcker från 1970 – 2000. 

Kåreland visar på hur den ökade mångfalden i vårt samhälle återspeglas i dagens 

ungdomsroman men att de nya inslagen vad gäller kultur och traditioner sällan skildras på ett 

positivt sätt. Skildringar av hur det är att vara flykting och hamna i gränslandet mellan 

hemmets värderingar och ”det nya samhällets” är vanliga och det råder en polarisering mellan 

”det svenska och det utländska” (Kåreland 2001:14). Kåreland kommer till slutsatsen att 

skönlitteraturen är viktig och kan fungera som en alternativ bild av verkligheten, för dagens 

unga, till det elände de ser i media idag (Kåreland 2001:19). 

Mats Berggren skriver i sin artikel ”I väntan på en ny Salman Rushdie” (Berggren 1997) 

att Sveriges mångfald avspeglas och skildras för lite i litteraturen i allmänhet men ger en 

eloge till ungdomslitteratur som är bättre på detta (Berggren 1997). Han berömmer Tore 

Perssons Dödspolare som nått nästan hela vägen fram när det kommer att skildra alla 

individer med lika noggrannhet. ”Det räcker en bit på vägen medan vi väntar på en ny Salman 

Rushdie.”, avslutar han sin artikel (Berggren 1997:54). 

Inom ramen för forskning kring barn- och ungdomsromaner finns ett flertal uppsatser 

om bilden av ”invandrare” och eller ”invandrarbarn”. Fokus ligger huvudsakligen på analyser 

av bilderböcker. Jag har valt att bortse från dessa då jag specifikt ämnar fokusera på unga män 

med utländsk härkomst och hur de gestaltas i ungdomsromaner och inte kommer att analysera 

bildmaterial eller undersöka den allmänna framställningen av ”invandrare”.
1
  

Det saknas forskning om hur unga män med utländsk härkomst gestaltas i 

ungdomslitteratur och därför vill jag med min uppsats fylla ett hål i forskningen om 

ungdomsromanen.  

1:3 Material och metod 

Då jag är intresserad av att se hur unga män med utländsk härkomst gestaltas i den 

samhällsrealistiska ungdomsromanen har jag valt att fokusera på 2009 års ungdomsromaner 

eftersom att de representerar de senast utgivna ungdomsromanerna och därmed skildrar vår 

samtid. Jag har valt att begränsa min undersökning till de ungdomsromaner där 

huvudpersonen eller en biperson är en ung man med utländsk härkomst. Med benämningen 

                                                             
1 Ett exempel är: Fréden, Anna, ”Vi och dem?”: En kvalitativ studie av hur etnicitet skildras i åtta samtida 

svenska bilderböcker. Högskolan i Borås 2 007:77 

 



 

 

unga män menar jag ungdomar i övre tonåren.  Därför har jag fokuserat på ungdomsromaner 

riktade till åldrarna tretton år och uppåt och jag har valt bort lättlästa böcker.
2
 

Via Kulturrådets katalog, från 2009, över barn och ungdomslitteratur valde jag av 

trettioåtta ungdomsromaner ut de böcker som var relevanta för min uppsats. På Svenska 

Barnboksinstitutet sökte jag även bland de 71 ungdomsromaner som är skrivna på svenska 

och utgivna i originalupplaga 2009.
3
 På detta sätt fick jag fram följande fyra romaner som 

utgör mitt forskningsmaterial.  

De starkare av Inger Frimansson, Shoo len av Douglas Foley, Svenhammeds journaler 

av Zulmir Bečević och Fallen flicka av Christina Wahldén. Närmare beskrivning av böckerna 

följer under min resultatdel.  

Jag analyserar mitt material utifrån ett romananalysschema där jag undersöker romanen 

utifrån följande frågor: Vad sysslar huvudpersonen/bipersonen med? Var bor han? Vad har 

han för familj och vänner? Vad drömmer han om? Vad tänker han på? Hur ser han på sig 

själv? Vad anser andra om honom? Vad har han för roll i samhället? Romananalysen är ett 

verktyg för att tolka mening i text (skönlitteratur). I romananalysen tar man hänsyn till 

aspekter som hur miljön skildras, hur kontexten ser ut, tid och rum, motiv och teman, vem 

som berättar historien och andra saker som är viktiga för att bilda sig en djupare uppfattning 

om hur en roman är uppbyggd. I mina analyser har jag fokuserat på personskildringar och de 

delar som haft relevans för mitt syfte. Jag har delvis använt mig av begrepp från Maria 

Nikolajevas Barnbokens byggklossar i mina analyser. För att möjliggöra en diskussion kring 

bilden av ungdomsromanernas huvudpersoner har jag utformat ett schema över karaktärernas 

gemensamma drag. Hur jag gått tillväga presenterar jag i kapitel 3. Jag har avslutat med att 

diskutera mina resultat i förhållande till medias bild och där även förhållit mig till mitt 

teoretiska ramverk.  

                                                             
2 Jag fann en bok i den kända serien om Habib, men då karaktären Habib är yngre och riktar sig till yngre åldrar 

har jag valt att bortse från den. 

3
 Det var svårt att få fram litteratur där unga män med utländsk härkomst förekom eller var huvudperson. Man 

kategoriserade inte litteratur utifrån begrepp som invandrare eller utländsk härkomst, utan de fall då 

invandrarbegreppet stod med som träfford på en bok var om boken tog upp invandraridentitet som ett 

huvudtema. Att söka i katalogen från Kulturrådet var även det svårt eftersom att ett namn inte alltid avslöjar en 

persons identitet eller bakgrund.  



 

 

1:4 Centrala begrepp och tolkningsramar  

Begreppet kategorisering används inom kulturanalysforskningen för att förklara hur vi 

människor genom att dela in vår omgivning i olika kategorier skapar ordning och struktur i 

tillvaron (Arvastson & Ehn 2007:13). På så sätt skapar vi oss själva en position. Vilken 

kategori vi tillhör spelar roll i vårt identitetsskapande och för hur vi upplever oss själva och 

andra. Individerna inom en kategori tillskrivs egenskaper som de anses ha gemensamt och 

kategorierna är i sig laddade med olika typer av värderingar beroende på inom vilken diskurs 

de befinner sig. Man kan förklara diskursbegreppet som den språkliga kontext inom vilken 

vissa uppfattningar blir vedertagna sanningar (Arvastson & Ehn 2007:13, 151). Två kategorier 

som blivit vedertagna begrepp och som kommer att beröras i denna uppsats är 

”invandrarkille” och ”invandrare”. Två andra begrepp som förekommer i denna uppsats är 

etnicitet och kultur. Etnicitet kan förstås som en kategorisering där en grupp människor anses 

ha gemensamma egenskaper som kultur, historia och språk (Arvastson & Ehn 2007:151). 

Kultur kan förstås som det sociala samspel av värderingar, normer och föreställningar som 

delas av en grupp människor (Arvastson & Ehn 2007:155). 

Sernhede (2002) hänvisar till kulturdepartementet där begreppet ”invandrare” endast är 

giltigt som benämning på personer som själva invandrat till Sverige. Personer som är födda i 

Sverige ska därför enligt kulturdepartementet inte kallas ”invandrare” utan svenskar. Dock 

används begreppet fortfarande i stor utsträckning i skolan, i media och i samhället i övrigt 

(Sernhede 2002:21). 

Rene Leòn (2001) beskriver diskursen om invandrare som ett symptom på en sjukdom 

där sjukdomen i sig är de normer och värderingar vi bygger in i – vad Leòn (2001) benämner 

som – dikotomin svenskar – invandrare. Så länge dessa två är binära oppositioner kan inte 

raderandet av begreppet invandrare göra större skillnad. Då det är den allmänna uppfattningen 

om vem som är invandrare som är problemet (Leòn 2001:18, 26). 

Rickard Jonsson (2007) uppmärksammar hur benämningen ”invandrarkille” används om unga 

män med utländsk härkomst idag. Jonsson (2007) menar att begreppet ”invandrarkille” är en 

stereotyp som skapas i andras tal om de unga män som tilldelas detta epitet (Jonsson 

2007:31).  

Gösta Arvastson, professor i etnologi vid Uppsala universitet och Billy Ehn, professor i 

etnologi Umeå universitet definierar begreppet stereotyp på följande sätt: 



 

 

Stereotyper är schablonmässiga, förenklade beskrivningar. Sociala kategorier eller grupper skildras 

på ett sätt som drar alla individer i dem över en kam genom att vissa, ofta negativa särdrag, lyfts 

fram som något som förenar dem (Arvastson & Ehn, 2007:160). 

Via kategoriseringar placeras individer tillsammans i grupper utifrån särskilda gemensamma 

drag. Dessa kategorier kan också med bakgrund av Arvastson & Ehns (2007) beskrivning bli 

till stereotyper, där en koncentrerad negativ bild får representera vissa individer.    

I min uppsats kommer begreppet stereotyp förekomma och då är det Arvastson & Ehns 

(2007) formulering jag använder mig av. Begreppet ”invandrarkille” kommer också att 

förekomma och då hänvisar jag till Rickard Jonssons (2007) användning av begreppet där 

”invandrarkille” innehåller föreställningar om unga män, oftast unga män med utländsk 

härkomst. 

I fortsättningen i denna uppsats kommer jag att använda mig av benämningen unga män 

med utländsk härkomst. Huruvida dessa unga män själva har invandrat till Sverige eller är 

födda här är inte relevant för min uppsats.  

Det har under de senaste åren kommit ut forskning, om unga män med utländsk 

härkomst. Resultatet av mina analyser kommer jag att diskutera med bakgrund av sådan 

forskning. Den ena är, Rickard Jonsons (2007) Blatte betyder kompis – om maskulinitet och 

språk i en högstadieskola, och den andra, Ove Sernhedes (2002) Alienation is my nation – 

Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige. 

Jag tänker använda mig av Sernhede som hjälpmedel för att förstå hur stereotyperna av 

unga män med utländsk härkomst skapas och hur unga män med utländsk härkomst förhåller 

sig till stereotypen. Jag vill också använda hans bok för att komma närmare dessa unga män 

och deras värld samt hur de ser på sig själva som det beskrivs genom Sernhedes studie. Jag 

vill använda mig av Sernhede för att skapa mig en bredare bild av hur gemenskap används 

som ett bättre och sundare alternativ till utanförskap.  

Jonsson (2007) försöker tränga bakom stereotypen av ”invandrarkillen” och med hans hjälp 

kan jag se hur de ungdomar som deltar i hans studie ser på sig själva och hur de framförallt 

via sitt språk skapar identitet i Sverige idag. Här får jag också en bas med begrepp och 

förklaringar med hjälp av vilka jag kan förstå mitt resultat. Ett exempel är givetvis stereotypen 

av ”invandrarkillen”. 

Som vidare hjälpmedel och begreppsapparat för att tolka mina resultat kommer jag även 

att använda mig av Gösta Arvastson & Billy Ehns (2007) Kulturnavigering i skolan.  



 

 

När jag som kvinna, född i Sverige av svenska föräldrar ska ge mig i kast med att 

analysera romanernas unga män med utländsk härkomst med syftet att undersöka huruvida de 

hur de gestaltas i 2009 års ungdomsroman, finns det vissa saker att kommentera. Jag har inte 

erfarenhet av att vara ung man i Sverige och jag har inte utländsk härkomst. Jag kan alltså inte 

utge mig för att ha egen kunskap om hur det är. Då jag ska analysera och tolka 

framställningen av romanernas karaktärer utgår jag från mina teoretiska ramverk.  

Resultat 

Jag ska här nedan presentera och redogöra för resultatet av mina romananalyser var för sig. 

Fokus kommer ligga på att penetrera bilden av huvudpersonerna och de bipersoner som är 

relevanta, för att jag sedan ska kunna analysera hur unga män med utländsk härkomst 

gestaltas. Efter varje bokpresentation följer en diskussion om framställningen av huvud- och 

eller bipersonerna. Jag vill först förklara några begrepp som kan vara bra att känna till. Kort 

översatt kan man säga att en karaktär som är rund är flerdimensionell och en person som är 

platt är oftast endimensionell. De karaktärer som kan beskrivas som dynamiska har möjlighet 

att förändras och gör det under historiens gång medan en statisk person är, som det låter, 

oföränderlig (Nikolajeva 2004:109–110).   

2:1 De starkare  

De starkare handlar om Jak och Aster som kommer till Sverige som flyktingar, på ett 

lastbilsflak. De har flytt från sitt krigsdrabbade hemland – vilket nämns aldrig – tillsammans 

med en stor del av familjen. Jak och Aster är kusiner och nära vänner. När vi får möta Jak och 

hans familj har de bott i Sverige i drygt tre år. Barnen går i skolan och bor tillsammans med 

Asters far Ruben, Jaks mor Angelina, lillebror Svan, moster Mini, och Morbror Orhan 

(Morbror O). 

För barnen har vistelsen i Sverige positiva och negativa inslag. Samtidigt som Sverige innebär 

trygghet, värme och skydd från det tidigare hotet, innebär det andra hot i form av rasism. 

Känslan av utanförskap blir stark framförallt för Jak och Aster. I skolan drabbas de av Keller 

och hans gäng, som är en grupp med rasistiska förtecken, vilka trakasserar och hotar Jak och 

Aster konstant. Trakasserierna leder till mer allvarliga handlingar och snart befinner sig Jak i 

en situation där han tvingas till upprepade lögner och även till att begå brott. Allt för att rädda 

sin familj.  



 

 

Huvudmotivet i denna roman är svårigheten i att få en plats i ett samhälle som inte är 

öppet. Teman i boken är utanförskap, vuxna som inte ser, rasism och vänskap. Boken skulle 

kunna höra till detektivromangenren då en stor del av handlingen utspelar sig i mörka skogen 

eller i rivningshotade ödehus och eftersom barnen/ungdomarna löser alla problem själva utan 

varken inblandning av polismakt eller föräldrar. Det påminner lite om Blytons Fem-böcker. 

Dock finns en ton av djupare samhällskritik och identitetsproblematik i denna roman.  

2:1:1 Jak 

Jak är huvudperson och berättare i denna historia. Han är tretton år och har som sagt bott i 

Sverige i tre år med sin familj. Till det yttre får vi inte veta mycket om hur han ser ut, allt vi 

får veta är att han är smal och har utstående öron. Jak är överlag en reflekterande person med 

djupa funderingar och har inte den naivitet som kan tillhöra de tidiga tonåren. Författaren har 

försökt ge Jak de egenskaper som en ung tonåring kan ha, så som pirr i magen inför tanken på 

att kramas med tjejer, men samtidigt är det en mogen person som skildras, som reflekterar 

mycket över sitt liv, framtiden och det förgångna. Mardrömmar om flykten håller honom 

vaken om nätterna och han tänker mycket på sin far som är kvar i hemlandet. Jak uppskattar 

sin relation till kusinen Aster och hon är hans närmaste vän.  

Det vi får veta om Jaks hemland är att Jaks familj hade det gott ställt där. Det var en 

osäker plats för dem att stanna på grund av politiska skäl och därför flydde de. Alla förutom 

fadern. Mamman, Angelina, och lillebrodern Svan betyder mycket för Jak. I hemlandet 

jobbade modern som hemkunskapslärare och i Sverige är hon hemma och sköter hushållet. 

Svan föddes i Sverige. Vem som är hans pappa vet vi inte. Morbror Orhan är en elak och 

sträng person som slår barnen och straffar med matförbud om de inte sköter sig. Jak hatar 

honom och rädslan för Morbror O medför att Jak inte vågar komma hem och berätta om 

Kellers hot till exempel. Där av skapas många lögner och Jak tvingas tiga, i ren rädsla för att 

få stryk.  

Jaks trivs inte i Sverige och han önskar att han kunde åka iväg och bosätta sig någon 

annanstans med Aster. Han vet att Sverige inte är en plats för ”såna som han”. Det talar bland 

andra Kellers gäng och polisen om för honom. Polisen tar in Jak på förhör vid ett tillfälle. Där 

får han veta att han och ”såna som han”, underförstått ”invandrare”, ställer till det i samhället. 

Jaks mor är orolig för Jak och vill att han ska vara försiktig och uppträda väl så att de inte får 

blickarna på sig. I skolan manas han att lära sig det svenska språket om han vill bli fullvärdig 

medborgare. Jak befinner sig i ett läge där han å ena sidan vill sköta sig och lindra sin mors 



 

 

oro och samtidigt känner att han måste försvara sig själv, Aster och sin familj mot Keller och 

mot polisen som Jak inte har någon tillit till. Missnöjet och känslan av att inte vara 

välkommen i samhället får Jak att känna att det sista han har en tanke på att bli, är svensk. 

Författaren skriver ingenting om var Jak bor. Läsaren kan ana vad det är för klimat eller 

attityder som råder i samhället där de bor då många anspelar på att ”såna som han”, 

flyktingar, ”invandrare”, har kommit och stökat till den annars så trivsamma idyllen. 

Miljöbeskrivningarna i boken talar om att det finns natur i närheten av deras hem i form av 

stora skogar där det finns fallfärdiga ödehus. Det är en spännande och äventyrsinbjudande 

miljö som mest är skapad för att anpassa romanen till detektivgenren. 

Boken är skriven och återberättad på ”rikssvenska” även i dialoger. Det är Jak som 

berättar historien vi får veta allt genom honom och via dialoger. Att Jak inte än talar flytande 

svenska får vi indikationer på via hans lärare. Jak har inte varken i berättandet eller i 

dialogerna någon brytning.  

2:1:2 Diskussion 

Bilden vi får av Jak är att hans karaktär präglas av en viss identitetskonflikt som placerar 

honom i en ambivalens där han inte vill vara svensk och passa in i samhället på grund av det 

bemötande han får av omgivningen, samtidigt som han vill vara sin mor till lags och för 

hennes skull försöka finna sig i att förhålla sig till den nya tillvaron. Övergripande finns det 

ett visst mått av determinism över denna roman. Utanförskapet och trakasserierna från Keller 

styr Jaks handlingar. Han tvingas begå brott (stöld) och hamnar på polisförhör på grund av att 

han inte tar steget att prata med sin mor och söka trygghet och stöd från henne. Det i sin tur är 

präglat av rädslan inför Morbror O. Jaks karaktär uppnår egentligen ingenting och han tvingas 

acceptera att han ska ingå i det samhälle som han inte känner sig delaktig i för sin moders 

skull. Vad säger då detta om bilden av unga män med utländsk härkomst? Vad som får utgöra 

de egenskaper och drag som personifierar Jak är utanförskapet, hans ovilja att bli svensk, 

känslan av att inte känna sig önskad och betrodd av myndigheter och institutioner (i detta fall 

polisen och skolan) och dessutom är handlingen beroende av att han begår ett brott, annars 

skulle aldrig äventyret, som utspelar sig i kampen för att klara sig undan Keller, äga rum. 

2:2 Shoo Len   

Shoo Len är en roman som, trots sin realism och trovärdighet, flirtar vilt med de klassiska 

tragedierna. Likt en Romeo och Julia saga slutar denna i tragedi. Boken handlar om Karim, 

som är ungefär femton år, och hans vänner som bor i en förort till Stockholm. Karim bor i en 



 

 

lägenhet med sin familj som består av Karim, hans far, mamman Eva och Karims lillasyster 

Hind.  

Karims nyfikenhet väcks när det börjar en ny tjej i skolan och ganska fort blir han 

förälskad. Den nya tjejen, Nikoo, och Karim inleder en inte helt oproblematisk relation. 

Samtidigt börjar Karim omvärdera sin relation till bästa vännen Gabi, vars liv kantas av 

brottslighet. Karim känner sedan tidigare tacksamhetsskuld till honom att ställa upp i alla 

lägen. Han tvingas göra ett val mellan sitt ”gamla liv” med vännen Gabi och sitt nya med 

Nikoo. Hans oförmåga att göra detta val resulterar i handlingar som blir förödande. En av 

dessa handlingar leder till att han och hans vänner i ett rånförsök, misshandlar Nikoos mor. En 

annan av handlingarna leder till Nikoos död.  

Centrala teman i Shoo len är kärlek, sorg, svek, frånvarande vuxna och vänskap. 

Huvudmotivet, att göra rätt val och vilka konsekvenser det får, är präglat av determinism, att 

allt vi gör är ödesmättat.   

2:2:1 Karim och Gabi 

De karaktärer som jag anser vara relevanta att lägga fokus på i denna roman är Karim och 

Gabi. Karim är romanens huvudperson. När vi möter honom är han på väg att avsluta sista 

året på högstadiet. Det är en ung man med stor vänkrets och han har status bland sina vänner. 

Han har halvlångt mörkt hår och mörka ögon och ser ganska bra ut. Han har en passion för att 

skriva poesi och raptexter och detta ägnar han sig ofta åt i sin ensamhet på sitt rum där han har 

en haschodling i garderoben. Hans familj består av modern Eva som jobbar och pluggar 

samtidigt, lillasystern Hind och hans far (som vi inte vet namnet på) som arbetar nattetid och i 

stort sett aldrig är hemma när Karim är vaken. Pappan har utländsk härkomst och modern är 

svensk. Det är tydligt i romanen att Karim identifierar sig med såväl moderns som faderns 

ursprung. Hans språk är präglat av en viss brytning som är mer knuten till kompisgängets 

språk än något annat. I kompisgänget talar man ”förortsslang”. Deras språk är sexistiskt och 

präglat av en stark homofobi. Karim ägnar stor tid åt att umgås med sitt kompisgäng. I skolan 

är de kända som störiga elever som provocerar sina lärare och stänger ut dem från lektionen. 

Deras beteende problematiseras aldrig och skildras som vanliga pojkstreck.   

Gabi som utgör gängets nav är Karims närmsta vän. Han skildras som en bråkig och stökig 

kille. Det antyds att han har utländsk härkomst men läsaren får inte veta något om det. I 

kommentarer från honom själv antyds att han identifierar sig med att ha utländsk härkomst, då 

han till exempel blivit utslängd från en lektion på grund av, som han själv säger, att läraren är 



 

 

rasist. Gabi är en karaktär som till det yttre har en hård attityd. Han saknar i motsats till 

Karim, vuxna förebilder, någon som sörjer för honom och ger honom kärlek. Den enda vuxna 

som bryr sig om honom, anser han själv, är Ulla som är skolans rektor. Hennes sätt att bry sig 

om honom går ut på att muta honom så att han inte ska stöka och störa i skolan. Författaren 

antyder i romanen att hon även vid ett tillfälle då hon är full, betalar honom med oralsex.  

Gabi har samröre med kriminella kretsar och hans sikte är inställt på att tjäna pengar 

vilket han gör med olagliga metoder. Gabi och Karim blev vänner när Karim utsattes för 

trakasserier av några killar i skolan och Gabi tog honom under sina vingar. Efter det känner 

Karim stor tacksamhetsskuld till Gabi och är rädd för att svika hans förtroende. Genom 

romanen är det Karims önskan att bryta med de brottsliga handlingarna och han ogillar Gabis 

kriminella samröre. När Karim förälskar sig i Nikoo blir viljan att bryta med Gabi större.  

En av de gånger Karim följer med Gabi ut på kvällen, misshandlar de och rånar en 

kvinna. Karim själv varken slår henne eller tar pengarna, men han lider oerhört av vad de 

gjort och ångrar det bittert efteråt. När han får veta att kvinnan är Nikoos mor blir våndan och 

ångern större och han bestämmer sig för att han måste bryta med Gabi för gott. Att ta det 

steget blir inte så lätt som Karim önskat och han klarar tillslut inte av att välja bort sin vän. 

Han hjälper Gabi att sätta eld på skolan under avslutningen. Målet med det är att Gabi ska 

kunna smita in i den obemannade skolan och sno datorerna som finns där, men brandlarmet är 

avstängt och istället brinner flera elever inne, ibland dem Karims lillasyster, Nikoo och Gabi 

själv. 

I övrigt att nämna om romanen är hur den är berättad och dess miljöbeskrivningar. 

Berättaren är allvetande. Med det menas att läsaren genom berättaren får veta allt om alla 

viktiga karaktärer, hur de känner, vad de tänker och vad som händer dem. På så sätt kan vi 

komma nära såväl Karim som Gabi och läsaren får veta mer än karaktärerna själva om vad 

som komma skall. Det kan beskrivas som en determinism eller ödesmättnad att läsaren redan i 

romanens början ges inblick i hur det kommer att sluta. Vi får till exempel veta att Karim 

kommer att döda Nikoo.  

I miljöbeskrivningarna skildras en plats, förorten, där det är farligt att gå ut om kvällarna, där 

ungdomar bränner bilar, där polismakten är korrupt och där ungdomar driver omkring ute på 

nätterna och rånar och stjäl. Polisen kommer vid ett tillfälle och för bort Karim utan att 

förklara vad han har gjort. De tar hans mobil och lämnar honom flera kilometer hemifrån. Vi 

får också möta en girig journalist som vill muta Gabi för att få spännande information om 



 

 

förorten. Platsen ”förorten” ges prägeln av att vara en lockande plats för journalister som vill 

skildra brottslighet och korruption.  

2:2:2 Diskussion 

I romanen får vi en bild av förorten som en ogästvänlig plats. Över bilden av Karim och Gabi 

finns en determinism, en ödesmättnad. Deras öde, främst Karims, har redan från romanens 

början klargjorts och läsaren vet att det kommer att sluta olyckligt för dem båda. Karims 

drömmar om att bryta med Gabi och de brottsliga handlingarna förverkligas aldrig. Det finns 

från början ingen chans för honom att förverkliga drömmen. Gabis beteende har följt honom 

sedan han var liten och gått från pojkstreck till värre handlingar. Den kontext Gabi och Karim 

befinner sig i ger inte utrymme för förverkligande av drömmar eller hopp om en ljusare 

framtid. Gabi kommer antagligen att dö i branden och Karim gör valet att fortsätta följa Gabi i 

och med att han sätter eld på skolan. Karaktärernas livsval begränsas och bilden av dessa unga 

män är att de inte har något annat val än att följa de normer som deras kontext tillåter. På 

något sätt är deras öde knutet till platsen där de bor, förorten. Det blir en dyster och snäv bild 

som ges av dessa unga män där brottslighet och dåligt övervägda val får representera deras 

karaktärer. 

2:3 Svenhammeds journaler 

Svenhammeds journaler är boken om en femtonårig ung man som bor i en av Stockholms 

”Orter” som han kallar den plats han bor. Han lever med sina föräldrar och sin lillebror i en 

lägenhet och skriver journaler i syftet att ge sin syn på sig själv och omvärlden. I journalerna 

får vi följa Svenhammed och se och höra allt om hans liv. Vi får återberättat hans tidigare 

erfarenheter, som när han föddes och hur han fick sitt namn Svenhammed, och vi får följa 

honom i ”nuet” där han beskriver hur han ser på samhället och hur han ser på att vara ung 

man med utländsk härkomst i ett Sverige som misslyckas med att ta sitt ansvar för sina 

invånare, särskilt invandrarna i Sveriges ”Orter”. Svenhammeds journaler är fylld med 

samhällskritik och reflektioner kring hur snett det är i samhället när det talas om de 

”segregerade invandrarna” medan det egentligen är de ”etniska svenskarna” som är 

segregerade som inte beblandar sig med människor från olika kulturer. I boken bor de 

”infödda svenskarna” på ”andra sidan” vilket representerar ett villaområde till skillnad från 

Svenhammeds ”Orten” där man bor i lägenhetshus. Samtidigt som det framkommer en stark 

samhällskritik i denna historia är den berättad på ett humoristiskt sätt som gör att läsaren 

lockas till skratt. Det är egentligen inget roligt och humoristiskt ämne som presenteras i boken 



 

 

utan det är Svenhammeds ilska och brusighet man lockas att skratta åt: […]”det här är ingen 

snyfthistoria så ge fan i att snyfta om ni hade tänkt det. Jag söker inte medlidande.” (Bečević 

2009:8).    

2:3:1 Svenhammed  

Svenhammed är ungefär femton år. Han är en arg ung man som skriver journaler för att få 

uttrycka sina åsikter om sin omvärld och sitt liv. Han skriver för att han är arg på samhället, 

sina föräldrar och sig själv. Till det yttre får vi veta mycket noga hur Svenhammed ser ut. Han 

har svart hår och ett ögonbryn då hans två har växt ihop i mitten av pannan. Han har mycket 

kroppshår. Han ägnar ganska mycket tid åt att reflektera över sitt utseende. Något han också 

nämner är att han inte ser svensk ut. Han liknar sin far till utseendet vilket gör honom arg då 

han hyser stort förakt för sin far. Fadern straffar honom och hans lillebror, Muhammed, av 

olika anledningar genom att slå dem och ge dem matförbud. Svenhammed känner förakt för 

båda sina föräldrar tycker att de är äckliga som lever ihop trots att de är kusiner. Han 

beskriver dem med grova karikatyriska drag och beskriver att deras likhet är så slående att 

man skulle kunna tro att de är syskon eller tvillingar. Han bestörtas av moderns uppgivenhet 

som bara går hemma hela dagarna och passar upp på sin man, utan framtidshopp och beter sig 

som ”värsta duktiga husnegern”, som Svenhammed säger, trots att hon bara är trettiotvå år 

gammal (Bečević 2009:11). Familjen får hjälp från socialtjänsten för att klara av sitt 

uppehälle.  

Vi vet inte vilket land Svenhammed och hans familj kommer ifrån. När han berättar om 

hemlandet är det med negativa drag han beskriver det och sin släkt där man får intrycket av att 

alla är syskon med varandra. Svenhammed är aggressivt inställd till det mesta och framförallt 

till Sverige. Här finns socialtjänsten som ska ta hand om alla ”invandrare” och tycka synd om 

dem men inte gör något för att förbättra ”invandrarnas” situation. Han irriterar sig på att han 

alltid får tillhöra gruppen ”dom” i samhället och inte tillhöra ”vi” svenskarna. ”Jag tillhörde 

inte ”dom”, jag var inte en av ”dom”, och om jag inte var en av ”dom” och inte heller en av 

”oss”, vem fan var jag då?” (Bečević 2009:39 – 40) Svenhammed vill i sina journaler tala om 

sanningen från en som han, som vet. Han vänder och vrider på begreppen ”vi” och ”dem”. 

Tillexempel när han talar om den svenska integrationspolitiska retoriken låter det så här:  

”Det enda politikerna var eniga om var att ”vi” var segregerade […]” ”[…] Om det var nån som var integrerad 

var det väl vi? Var mer någonstans kunde man hitta så många olika människor samlade på ett och samma 



 

 

ställe? Inte på andra sidan motorvägen i alla fall. För där bodde dom verkligen segregerade, dom som 

segregerade sig själva och levde avskilda från oss andra.” (Bečević 2009:40). 

De som bor på ”andra sidan” är mestadels infödda svenskar som han kallar dem och andra 

sidan får ofta representera något ouppnåeligt för Svenhammed. Det är ett bostadsområde på 

andra sidan motorvägen. Dit kommer han aldrig att nå eller få tillhöra. Svenhammed känner 

bara tillhörighet med ”Orten” där han bor. Han känner inte att han har något hemland eller 

någon nationalitet. Inte heller något språk eftersom han bara kan tala svenska med brytning 

eller med hans ord ”det som svenskarna kallar blattesvenska” (Bečević 2009:15). 

Svenhammed använder själv inte ordet blatte eller svartskalle om sig själv. Han finner det 

meningslöst och rasistiskt och för en lång utläggning om hur illa ordet blatte låter ”… det låter 

ju som en oljefläck på gatan, något som är missprydande och fult…” (Bečević 2009:124). 

Utmärkande för Svenhammeds personlighet är att han är lite tafatt i sitt umgänge med 

andra, framförallt tjejer. Svenhammed har en hård yta och låter ofta ilskan leda honom i sina 

handlingar, men på insidan är han mjuk och visar sina känslor enbart för läsaren. Det är 

uppenbart för läsaren att Svenhammed känner sig sårad och vilsen i sitt identitetssökande. Vi 

kan genom hans journaler lista ut att han ibland gråter eller är sårad, utan att han visar det utåt 

för karaktärerna i boken. De enda som ibland får se hans mjuka sida är vännerna som står 

honom nära, Mjäll och Chino. Han har ingen given status i förhållande till sin omgivning. Det 

händer att han bemöts väldigt illa av sina klasskamrater. Särskilt de från andra sidan. 

Svenhammed får aggressionsutbrott ibland och slåss i skolan för pengar. Att slåss är det 

enda han är riktigt bra på som han själv ser det. För att få status och mer pengar så att han ska 

kunna uppvakta en tjej, Emilia, som han blivit förälskad i börjar han sälja sprit och cigaretter 

svart för sin kusin, Bajram. Svenhammed säger vid ett tillfälle att Mjäll, hans vän, är det 

närmaste Sverige han har kommit. Detta för att hon har bott på ”andra sidan”. Att få höra ihop 

med Emilia kan vara ett sätt att komma närmare det svenska samhället. Han friar till henne 

men får ett nej.  

Svenhammed förändras genom romanen. Hans arga humör återkommer med jämna 

mellanrum, men hans naivitet är större i början och mot slutet av romanen tycks någonting ha 

hänt. Han har slutat försöka vara någon. Om det är en uppgivenhet eller en mognad är svårt att 

säga. På ett sätt kan det vara en mognad, att hans försök att höra ihop med andra sidan det vill 

säga svenskheten upphör och det skapar en trygghet inom honom att han kan fungera utan den 

identiteten och inte behöver den.  



 

 

På ett sätt kan det också vara en uppgivenhet när hans sista chans att få tillhöra det 

svenska samhället, genom att fria till Emilia, försvinner.  

Historien om Svenhammed är berättad i dagboksform/journalform där varje kapitel är 

en ny berättelse i hans journaler. Författaren har gjort ett genialiskt drag i att låta 

Svenhammed berätta sin egen historia. På så vis kommer läsaren honom nära och kan leva sig 

in i hans sätt att tänka. Historien är fokuserad till nutid och om framtiden vet vi ingenting.

 Miljöbeskrivningarna i boken är inte centrala, men av vikt för min undersökning är den 

bild som presenteras av ”Orten” (förorten), där det bråkas och stökas, där det blir 

”familjekrig” och där polisen ibland får komma och stoppa bråk (Bečević 2009:21).  

2:3:2 Diskussion 

Att analysera Svenhammeds journaler medför vissa svårigheter och viss ambivalens hos mig. 

Genom Svenhammed möts vi av författarens kritik och reflektioner kring vår samtid och vilka 

problem unga män med utländsk härkomst står inför och upplever i vår tid. Denna bild av hur 

det är att vara ung man i förorten i dagens Sverige känns genuin och äkta och värd att 

uppmärksamma. Vad som i sig är genuint är dock författarens sätt att skildra Svenhammed 

som en tänkande och analyserande individ. Hans karaktär skildras med större dynamik än de 

andra karaktärerna som jag analyserar i denna uppsats. När det kommer till Svenhammeds 

handlingar faller de dock inom ramen för den bild som ges i media. Detta för att han inte ges 

någon möjlighet till utveckling eller framtidstro. Han är fast i sitt öde och hans problematik är 

ytterst allvarlig. Han har ett konfliktfyllt hemförhållande, och hans situation i skolan och 

status bland sina klasskamrater bygger på hans förmåga att slåss och på hans illegala 

försäljning av sprit och cigaretter. Svenhammeds problem koncentreras till känslan av 

utanförskap, kluvenhet och ambivalens inför att ha rötter i två kulturer och att inte tillhöra 

någon del av samhället annat än ”Orten” där han bor. Hans familj går på socialbidrag för att 

klara sitt uppehälle och förutom Svenhammeds personliga problem skildras 

invandrarproblematiken som det centrala i boken.   

2:4 Fallen flicka 

Fallen flicka handlar om Rona, en flicka från Afghanistan. Hennes familj har tvingats fly sitt 

hemland då militären hotade att döda hennes far och när vi möter henne bor hon och familjen 

sedan ett år i Sverige. Vi får följa Rona och hennes kamp för att få bli en fri individ där 

hennes bror Barryalay tillsammans med hennes far utgör det stora hindret för att hon ska 

lyckas. Ronas hemförhållanden är slavlika och hon är snarast en tjänare än en syster och 



 

 

dotter. Fadern misshandlar henne ofta och mamman finns i stort sett inte med i handlingen. 

Brodern Barryalay har en helt annan verklighet och tillvaro med total handlingsfrihet. Rona 

får stryk med jämna mellanrum så fort hon gjort något opassligt och hon börjar en 

frigörelsekamp som hela tiden motarbetas flitigt av brodern och av fadern. Det hela slutar med 

mordet av Rona. Ett hedersmord.  

Huvudmotivet eller det övergripande temat för romanen är hedersmord. Fler teman som 

berörs i boken är till exempel vänskap, frihet, identitet, jämställdhet, frånvaro av skyddsnät i 

form av vuxna och myndigheter.      

2:4:1 Barryalay 

Då jag ämnar undersöka hur unga män med utländsk bakgrund beskrivs kommer jag att 

fokusera på att visa hur Ronas bror Barryalay – som också har viktig roll i handlingen – 

beskrivs och gestaltas.  

Barryalay är Ronas äldre bror. Ronas ord om honom är ”dumdryg” och ”oborstad” 

(Wahldén 2009:67). Redan tidigt i boken får vi veta att Barryalay inte är någon trevlig typ. 

Rona sitter varje dag kvar i klassrummet efter sista lektionen, på en så kallad ”extra 

läxhjälpstimme”. Denna har anordnats för några av skolans flickor för att i tryggt förvar från 

sina familjer ge dem möjlighet till lite fritid (underförstått – vilket de inte ges möjlighet till 

hemma). Under dessa timmar sitter Rona i klassrummet med låst dörr för att inte Barryalay 

ska se henne och kunna rapportera hem.  

Barryalay är faderns favoritbarn. Han är en påtagligt platt och statisk karaktär, läsaren 

får inte veta någonting om honom vad gäller musikstil, hobby, språkbruk, hur han ser ut till 

det yttre och inte heller hans inre egenskaper. Vi får inte veta mer om honom än vad som 

behövs för att föra handlingen mot sitt mål. Han är elak och håller koll på sin syster hela 

tiden, i skolan där pappan inte kan hålla koll, men även på hemmaplan. Rona måste ha med 

sig Barryalay som sin livvakt var hon än går. 

Till skillnad från sin syster får Barryalay göra vad han vill. Han kommer hem när han vill, 

åker vart han vill, träffar tjejer och har inga krav på sig från familjen att tjejerna ska vara på 

ett visst sätt eller ha särskiljda traditioner. Däremot vill fadern bestämma vem Rona får gifta 

sig med. Det beskrivs hur Barryalays nya tjej, Sanna, är lättklädd, och har långt blont hår. Hon 

skrattar och beskrivs med ett näst intill promiskuöst beteende. Barryalay talar öppet med sina 

vänner i telefonen och berättar intima detaljer om hans förhållande med Sanna och om hur 



 

 

Sanna ska skönhetsoperera sitt könsorgan. Barryalay är gestaltad totalt i avsaknad av inre 

självbetraktelser och respekt för sina nära och kära.  

När Rona börjar revoltera så smått i ett försök att bryta det liv hon lever kommer 

Barryalay i vägen för hennes lycka. Pappan är paranoid och inbillar sig att hans dotter har 

dumheter för sig. Barryalay är inte sen med att spä på pappans föraningar. Han snor Ronas 

väska och hittar ett ”Allahjärtansdagkort” från Ronas bästa vän, Halima. Han förvränger 

initialerna på kortets framsida och inbillar pappan att det är en man som gett henne det. 

Samtidigt som han häver ur sig den lögnen, får vi läsare veta att ett leende breder ut sig i hans 

ansikte. Det är en otäck person som växer fram genom boken, denna Barryalay, och i 

slutscenen är det denne som tar hennes liv.  

Med tanke på att skolan gått med på att ha skyddad verkstad med Rona på grund av 

hennes bror förstår vi att även skolan vet om vilken typ Barryalay är. Efter en av de många 

gånger då Rona har blivit misshandlad hemma går hon till skolan med fula sår i ansiktet. När 

Barryalay får se att hon gått till skolan – och då riskerar väcka dålig uppmärksamhet riktad 

mot hemmet – hotar han Rona. Denna sekvens bevittnas av en av skolans lärare och där börjar 

resan nedåt för Rona. Barryalay spottar framför fötterna på läraren som för att visa att han 

ogillar lärarens inblandning i konflikten. Detta förstärker ytterligare hans kyla och brist på 

samvete. 

Barryalay förblir genom hela romanen en platt och statisk person som är totalt i 

avsaknad av inre reflektioner eller samvete. Han är totalt endimensionell till sin karaktär. Elak 

och hotfull. Han är rätt och slätt hindret för hennes frihet. 

2:4:2 Diskussion 

Vad är det för bild som framkommer av Barryalay? Hans ålder är svår att få grepp om 

förutom det vi faktiskt vet om honom, att han går i skolan. Men han är troligtvis i 

tonåren/senare tonåren. Hans karaktär är svår att beskriva då den är ytterst statisk och platt. 

Han har inga intressen att tala om, han har inga funderingar eller åsikter annat än de som 

kommer till uttryck genom hans handlingar mot Rona. Han har ingen relation till sitt hemland 

och vi vet inte mer om hans relation till Sverige än att han har funnit vänner och flickvän här 

på kort tid. Han följer sin faders värderingar som en lag. Han är faderns högra hand. I kontrast 

till Rona, som är livfull och har längtan efter frihet, är han kall, statisk och elak. Barryalay är 

som en personifiering av hindret för Ronas frihet. Med det menar jag att hela hans karaktär 

och hans egenskaper existerar i syftet att hindra Rona från att lyckas med sin frihetsplan. Vad 



 

 

kan jag utifrån denna bild säga om bilden av unga män med utländsk härkomst? Barryalay är 

inte på alla sätt lik medias bild av unga män i förorten, men eftersom hans karaktärs 

huvudsakliga egenskaper och fokus koncentreras till livet i förorten och den kriminella 

handlingen att mörda sin syster på så sätt faller han inom samma ram. Bilden av Barryalay är 

negativ och enkelspårig och saknar dynamik.  

2:4:3 Romanen 

Det framkommer stark kritik mot det svenska samhället i denna roman där skolan missköter 

sin roll som beskyddare av eleverna och där socialtjänsten framstår som byråkratiskt statisk. 

Dock finns samtidigt en ton av ett upphöjande av den svenska identiteten eller det 

västerländska sättet att leva i denna roman och gentemot den bilden ställs hemlandet, 

Afghanistan, som beskrivs som en patriarkal krigszon där alla förtrycker alla i rakt 

nedåtstigande led.    

Gemensamma drag 

Jag har i föregående kapitel redogjort för vad som framkommit i mina analyser av 

ungdomsromanerna och diskuterat hur unga män med utländsk härkomst gestaltats i dem. För 

att sammanfatta och lättare kunna överblicka bilden som ges i romanerna av dessa unga män 

följer nu härnedan en översikt över vilka gemensamma drag jag funnit. 

3:1 Schema över karaktärernas drag 

Bilden i media av ”invandrarungdom” och särskilt ”invandrarkillen” har länge varit 

endimensionell och ”invandrarkillen” har ofta nämnts i sammanhang där det talas om 

kriminalitet, våldsbrott, utanförskap, konfliktfyllda familjerelationer, segregation och negativa 

kontakter med myndigheter (Sernhede 2002). Det fokuseras på de unga männens härkomst 

ofta och som jag nämnde i inledningskapitlet rapporteras det idag från förorten och man talar 

om de våldsamheter i form av bilbränder som pågår med hänvisning till bilden av 

invandrarungdom. Inte sällan avslutas reportagen med att man visar bilder av unga män med 

utländsk härkomst. Det blir en segmenterad bild av unga män med utländsk härkomst.   

För att kunna analysera om bilden som ges i mitt material av unga män med utländsk 

härkomst har beröringspunkter med den ensidiga bild som ges i medierna har jag valt att 

plocka ut egenskaper som tillskrivs bilden av ”invandrarungdom” i medierna. Har de kontakt 

med kriminalitet? Är de integrerade i samhället? Hur ser deras hemförhållanden ut? Vad har 



 

 

de för framtidsdrömmar? Var bor de? Har de kontakt med myndigheter och hur ser den 

kontakten ut?     

3:2 Unga män med utländsk härkomst i romanen 

Så vad är det för bild som ges av karaktärerna, unga män med utländsk härkomst, i mitt 

material? Av de fem karaktärerna, Jak, Karim, Gabi, Svenhammed och Barryalay bor alla 

förutom Jak i förorten i lägenhet. Vi får aldrig veta var Jak bor.  

Samtliga karaktärer utför kriminella handlingar i någon utsträckning. Jak tvingas stjäla, 

Karim deltar i många kriminella handlingar, misshandeln av Nikoos mamma och branden i 

skolan är ett par exempel, Gabi har en kriminell bana utstakad för sig, det är så han t jänar 

pengar, Barryalay mördar sin syster. Svenhammed tvingas också in på den kriminella banan 

genom att han säljer svart sprit åt sin kusin och dessutom slåss han i skolan för pengar.  

Förhållandet till myndigheter och statliga institutioner som skolan, finns med som ett 

tema i varje roman. Jak blir trakasserad av poliserna som inte tror på honom och menar att 

”såna som han” (underförstått invandrare) är de som förstör och ställer till oreda i samhället. 

Karim blir utan förklaring bortförd av poliser en sen kväll och blir sedan avsläppt och lämnad 

långt hemifrån. Gabi har en rektor som mutar honom för att han ska sköta sig. Svenhammeds 

familj får stöd från socialtjänsten och röda korset för att klara sitt uppehälle och det antyds i 

romanen att socialtjänsten vet om att Svenhammed och hans lillebror blir misshandlade men 

struntar i det. Dessutom för Svenhammed en klar samhällskritik där han kritiserar 

myndigheterna för att inte göra någonting för honom och hans familj. 

Barryalay får ögonen på sig genom att skolan uppmärksammar hans systers utsatthet i 

hemmet. På skolan har man ögonen på Barryalay på grund av att han är hotfull mot sin syster. 

Samma sak gäller socialtjänsten som också känner till Barryalays systers situation men inte 

gör något åt problemet. Bilden av skolan och socialtjänsten är dock att de är sega institutioner 

där beslut fattas långsamt och där Ronas trygghet är utelämnad och där Barryalay och fadern 

ligger steget före hela tiden. I slutet, efter mordet på systern berättas att Barryalay och fadern 

kallats till polisförhör.  

Hos samtliga karaktärer förutom hos Karim finns en konfliktfylld situation i hemmet. 

Svenhammed misshandlas och straffas med matförbud av sin far och har en mamma som inte 

finns som stöd, Gabis mamma bryr sig inte om honom och låtsas inte om hans problem, Jak 

har en morbror som misshandlar och straffar honom. I Barryalays fall ser det annorlunda ut då 

det inte är han själv som utsätts för brott, men han själv deltar i faderns kontinuerliga 



 

 

straffande av sin dotter. Karim har inga missförhållanden hemma, men hans föräldrar är inte 

närvarande mycket då hans far jobbar nattetid sover på dagarna och Karims mor pluggar och 

jobbar samtidigt vilket innebär att hon har begränsad tid till att umgås med sina barn.  

Det är ingen av romanernas unga män som lyckas ändra sin situation. Svenhammed blir 

kvar i sin ”Ort”, och han uppnår aldrig mer status i skolan trots att han vinner pengar på att 

vara en bra slagskämpe och trots att han säljer svartsprit och cigaretter. Hans kärlek till Emilia 

är omöjlig redan från början. Karim vill ändra sin bana och sitt umgänge med Gabi och vill 

välja att leva med Nikoo, men han gör tillslut valet att följa sitt öde, att gå med Gabi. Gabi får 

falla offer för sina val och slutar sina dagar i branden på skolan när han är i färd med att stjäla 

skolans datorer. Han får ingen chans att bryta sin bana i livet. Historien om Barryalay slutar 

med att han blir sin systers mördare. Jak lyckas komma undan Keller och hans gäng och han 

förlikar sig med tanken om att bo i Sverige, men hans dröm var att lämna Sverige och ta sig 

till en plats där han kunde leva utan det ständiga utanförskapet. Han får förlika sig med den 

situation han har.         

Slutdiskussion  

Jag kommer nu diskutera mina resultat och min analys av bilden av unga män med utländsk 

härkomst i förhållande till bilden i media med koppling till mina teoretiska tolkningsramar.  

Jag har i min bakgrund hänvisat till hur media länge förmedlat en enformig och statisk 

bild av de unga i förorten, framförallt unga män med utländsk härkomst. Mitt syfte har varit 

att undersöka hur unga män med utländsk härkomst gestaltas i 2009 års samhällsrealistiska 

ungdomsroman. I föregående kapitel har jag beskrivit och diskuterat den bild jag fått fram 

genom mina analyser och vad jag där kommit fram till är att dagens ungdomsroman tenderar 

ge samma statiska bild av unga män med utländsk härkomst som den vi ser i media. 

Karaktärerna i ungdomsromanerna tillskrivs ofta känslan av utanförskap och det finns en 

determinism eller självuppfyllande profetia över deras livsöden. Det framkommer ingen 

möjlighet för någon av karaktärerna att bli vad de vill eller att uppfylla sina drömmar. Deras 

problem reduceras till att handla om deras utanförskap och i de flesta fall konfliktfyllda 

hemförhållanden. Fokus ligger på deras utanförskap eller känsla av att inte vara en del av 

majoritetssamhället.  

Både Ove Sernhede (2002) och Rickard Jonsson (2007) skildrar i sina studier av unga 

män med utländsk härkomst hur det är att leva i förorten och hur dessa unga män förhåller sig 

till den bild som skapas av dem och platsen där de bor via media. Ove Sernhede (2002) ger 



 

 

många exempel på och visar hur det idag sker en demonisering av förorten framför allt via 

media. Han menar att förorten beskrivs som en farlig plats att vistas på där invånarna, framför 

allt de unga män som bor där är farliga, begår brott, rånar och våldtar. Denna bild kopplas ofta 

till de unga männens ursprung så som etnicitet, religiositet, kulturella uttryck och traditioner 

(Sernhede 2002:176). Även om begreppet ”invandrarkille” sällan används idag i media har 

det egentligen bara kringgåtts genom att istället rikta fokus på förorten och förortsungdom. 

Men i förlängningen kommer det att bli samma personer man talar om, men har bara ändrat 

begrepp.  

Trots att bilden av förorten som en farlig plats med stor andel brott med hjälp av 

statistik kan bevisas vara överdriven tenderar den att få tolkningsföreträde (Sernhede 

2002:177). Med tolkningsföreträde menar jag att det som presenteras i medier som dagspress 

och tv-nyheter har stor påverkan på dess läsare/åskådare. I och med att tillgången till medier 

som dagstidningar och löpsedlar samt nyhetsrapportering är stor, är det lätt att vad som 

därigenom förmedlas blir vedertagna sanningar. På så vis kan bilden av förorten och dess 

invånare tendera att reduceras till hur de gestaltas och beskrivs i media.   

I Sernhedes studie framkommer att förorten har tilldelats ett ”territoriellt stigma” som 

innebär att platsen förorten benämns i negativa ordalag som en sämre plats att bo på och att 

dess invånare har lägre status än de som bor i centrala delen av storstaden (Sernhede 2002: 60, 

Arvastson & Ehn 2007:160). Att leva med den bilden av platsen man växt upp på eller varit 

bosatt på under en längre tid kan i sig leda till att invånarna själva ”ärver” bilden och 

applicerar den på sin egen personlighet. Detta kallas i andra ordalag för stigmatisering 

(Arvastson & Ehn 2007: 160).  

Sernhede visar på hur denna stigmatisering påverkar särskilt ungdomar på så sätt att de 

reagerar med att svara upp till den ”falska” bilden av dem. Som en strategi för att dels 

försvara sin hemort och som en strategi för att som Sernhede uttrycker det ”erövra respekt” 

reproducerar man den bild som förmedlas (Sernhede 2002:60). Jonsson beskriver hur de unga 

männen i hans studie använder språket för att på samma sätt övervinna respekt. De vänder på 

begrepp som ”svartskalle” och ”blatte”. Genom att vända på dessa begrepp och använda dem 

om sig själv tar de över tolkningsföreträdet för vad det betyder. Genom att ta begreppen och 

göra dem till sina kan de själva bestämma vilka betydelser och vilka värden de själva vill 

lägga i begreppen. Som en ung man i Jonssons studie förklarar ”… blatte betyder kompis för 

mig.” (Jonsson 2007:273). Det finns en risk med dessa strategier. Genom att reproducera en 

bild som är präglad av fördomar kan det lätt bidra till att reproduktionen i sig bekräftar 



 

 

fördomarna. Jonsson menar också att samtidigt som de unga männen i hans studie använder 

sig av och skapar ett språk för att markera gemenskap och tillhörighet till den egna gruppen 

kan de inte själva bestämma hur omvärlden väljer att tolka språkbruket. Det kan komma att 

laddas med andra värden än de själva menar att det ska representera (Jonsson 2007:112). 

Jonsson beskriver hur en stereotyp bild av ”invandrarkillen” skapas i muntligt tal 

(Jonsson 2007:31). Genom att det länge har fokuseras på ”invandrarkillen” i dagspress – även 

om det ordet sällan används idag – och ofta i samband med brott och våld faller vissa 

egenskaper in i begreppet ”invandrarkille”. Även i skolan menar Jonsson att man syftar till 

vissa särskilda egenskaper och drag när man talar om invandrarkillar och att det finns de som 

är mer eller mindre ”invandrarkillar” (Jonsson 2007:32). På så sätt skapas en stereotyp bild av 

hur unga män med utländsk härkomst är och ”invandrarkille” blir en benämning som inte bara 

syftar till en bakgrund av att ha invandrat utan också eller enbart de egenskaper som tillhör 

stereotypen, den som visas via medierna (Jonsson 2007:30 – 32).  

Med det ovan sagda vill jag göra en poäng av att medias bild kan påverka hur vi ser på 

vår omvärld, våra medmänniskor och på oss själva. Det går inte att skylla media för hur vi 

uppfattar oss själva, men media påverkar oss och hur vi ser på vår omgivning. Sernhede 

(2002) poängterar att förorternas ”satellitförhållande” till stadens centrala delar skapar en 

otillgänglighet som medför att få personer besöker dessa områden om de inte har egna 

kontakter där. I och med detta får många människor aldrig närkontakt med områdena och 

medias bild kan bli den enda kontinuerliga bild de får av förorten. Om vi inte ges andra bilder 

av hur en plats och dess invånare beskrivs kan lätt den snäva rapporteringen via media bli en 

vedertagen sann bild (Sernhede 2002: 45).  

Som jag visat ovan tenderar bilden av förorten och av unga män med utländsk härkomst 

att bli negativ och förknippad med problem eller utanförskap. Detta sker såväl i media som i 

2009 års ungdomsromaner.  

Sernhede (2002) menar också att debatten om ”invandrarungdom” ofta kommer att handla om 

”kulturkrockar” eller ”identitetsdiffusion”. De unga hamnar i en konfliktfylld situation där 

deras kultur eller deras föräldrars möter ”den svenska” och fokus i debatten hamnar på 

problematiken det innebär för de unga (Sernhede 2002:22). Men Sernhedes studie visar också 

den stolthet och glädje som unga de unga männen känner (Sernhede 2002:23). De trivs där de 

bor och de känner inget behov av att formas efter majoritetssamhället. Många anser att det är 

majoritetssamhället eller som någon av Sernhedes unga män säger ”svennarnas” stadsdelar 

som är ”socialt fattiga” (Sernhede 2002:91). Det som är utmärkande för de unga män som 



 

 

ingår i Sernhedes studie är att de är stolta över stadsdelen där de bor och att de är stolta över 

den sammansmältning av kulturer som stadsdelen erbjuder och stolta över sina arv och 

ursprung (Sernhede 2002:23). 

Det är en ledsam tendens att unga män med utländsk härkomst i förorten gestaltas och 

beskrivs som om de är fångna i en kluven identitet och som om de bara har ett utanförskap. 

Borde det inte istället läggas mer fokus på att belysa vilka fördelar och tillgångar olika 

kulturer och referensramar innebär samt belysa att de själva känner stolthet inför sin och 

föräldrarnas kultur? En annan aspekt är att det finns en tendens att förutsätta att dessa unga 

mäns kultur eller föräldrarnas kultur skiljer sig från ”den svenska”. Då kan vi fråga oss vad 

som ingår i och utmärker ”svensk kultur”? Finns det någon enhetlig svensk kultur?    

I 2009 års ungdomsroman är det få av karaktärerna som känner stolthet över sitt 

och/eller sina föräldrars ursprung. Ofta beskrivs hemländerna som farliga platser där man inte 

kan bo och det ges aldrig något utrymme för karaktärerna att vara stolta över den tillgång 

deras flerspråkighet är. Svenhammed är den av karaktärerna som reflekterar över sitt 

språkbruk. Han har inte lärt sig något annat språk än svenska och genom hans föräldrar som 

inte kan språket har han dessutom lärt sig en bruten svenska. Vi får aldrig veta vilket språk 

hans föräldrar talar eller var de kommer ifrån. I boken om Jak – De starkare – får vi inte heller 

veta vad han har för modersmål. Vi får inte veta vilket hans hemland är utan bara att det inte 

går att bo där på grund av oroligheter. Det är överlag ingen positiv beskrivning av 

karaktärernas modersmål – i de fall de har ett annat modersmål – och hemlandet beskrivs inte 

heller med positiva egenskaper.  

Jag vill knyta min frågeställning vilken bild som ges av unga män med utländsk 

härkomst i 2009 års samhällsrealistiska ungdomsromaner till hur relevant dagens 

ungdomsroman är som verktyg för att ge eleverna möjlighet till förståelse för sina 

medmänniskor och identitetsskapande. Detta vill jag göra med bakgrund av mitt resultat som 

visar på en snäv och statisk bild av unga män med utländsk härkomst.  

Romanerna som jag analyserat i denna uppsats belyser problematiken med att känna 

utanförskap. Karaktärerna tillskrivs egenskaper som faller inom ramen för de bilder som 

skapas via media av unga män med utländsk härkomst. Bilden av den plats där många av 

karaktärerna bor, förorten där man bränner bilar och där våld och brott begås dagligen, blir 

även den stereotyp och statisk. Bilden av unga män med utländsk härkomst i romanerna 

tenderar även att likna stereotypen av ”invandrarkillen” så som Jonsson beskriver den 

(Jonsson 2007:31).  



 

 

Magdalena Czaplicka (2003) har märkt avsaknaden av positiva skildringar av 

invandrarskapet och dess erfarenheter i de romaner hon valt att undersöka. Att det skulle vara 

positivt att vara invandrare eller att karaktärerna skulle ha några fördelar av att ha flera 

kulturella tillhörigheter är något som saknas (Czaplicka 2003:21). Detta har jag som sagt 

också saknat i de romaner jag analyserat och det väcker en fråga hos mig. Om det är så att det 

i ungdomsromanerna inte beskrivs som att det skulle vara till fördel att ha flera kulturella 

tillhörigheter och det inte ses som något positivt att ha utländsk härkomst, vad ger det då för 

signaler till de som läser dessa romaner?  

De unga männen i 2009 års samhällsrealistiska ungdomsromaner reduceras till en och 

samma stereotyp och faller in i mallen för den bild som skapas via media. De beskrivs inte 

som dynamiska och föränderliga individer utan knyts till sitt öde.  

Syftet med att vi som lärare använder ungdomsromaner i undervisningen är att ge 

möjlighet till identifikation eller möjlighet till att skapa förståelse för andra. Vilken 

identifikationsmöjlighet skapas för ungdomar med utländsk härkomst om arvet av flera 

kulturer och olika härkomst inte ges positiv prägel och om det eftersträvansvärda är att bli ett 

med majoritetssamhället? Om tillhörighet till majoritetssamhället innebär att vi ska formas 

efter samma mall skapar det små möjligheter för att identifiera sig med det om man istället 

känner stolthet över sina olika arv och livserfarenheter.  

Genom Sernhedes studie (2002) och Jonssons studie (2007) kan vi se hur unga män 

med utländsk härkomst identifierar sig med stereotypen om inte annat som mot-strategi mot 

utanförskapet. Men vad leder det till i förlängningen att identifiera sig med en stereotypiserad 

bild? Och hur kan vi i skolan erbjuda alternativa bilder att identifiera sig med? Hur kan skolan 

bidra till att skapa en framtidstro och en tro på att vi accepteras för den vi är utan att samtidigt 

eftersträva att vi ska anpassas efter en och samma mall? 

Förutsatt att unga män med utländsk härkomst identifierar sig med den stereotypa bild som 

skapas bland annat via media måste vi fundera på hur vi antingen kan bidra med att ladda 

stereotyperna med positiva egenskaper och rasera uppfattningen om att de som tilldelas 

epiteten ”invandrarkillar” är på ett visst sätt eller har särskilda egenskaper. Vi måste erbjuda 

något annat än stereotyper. Om det inte finns något annat att identifiera sig med än stereotyper 

laddade med fördomar och generaliseringar, är det inte då risken att den determinism som 

skildras i dagens ungdomsroman och medier reproduceras?  

Jag var för några år sedan på praktik i en skola i Jordbro. Jag frågade mina elever om de 

trivdes i skolan och om de skulle rekommendera sin skola till andra elever. Jag fick alltid 



 

 

positivt gensvar på första frågan. Alla som jag pratade med tyckte om sin skola. Men på den 

andra frågan fick jag sällan positiva svar. Många menade på att ryktet om skolan var så dåligt 

att eleverna inte ville rekommendera den till någon annan. Det fanns en ambivalens i att på 

samma gång vara nöjd med sin skola och ändå inte vilja rekommendera den till andra. Jag 

tolkar det som om ryktet i sig gjorde att eleverna inte ansåg skolan rekommendabel trots att de 

själva hade en annan uppfattning.  

Detta väckte tankar hos mig kring vad ungdomar idag har att referera till och identifiera 

sig själva och sin omgivning utifrån. Jag insåg att en stor del av den syn vi har på oss själva 

påverkas av hur omgivningen talar om oss och den miljö vi befinner oss i. Detta går att 

jämföra med det som många av ungdomarna i Sernhedes studie känner. De är stolta över sin 

tillvaro, sina vänner, sina familjer och samhället de bor i, men på samma gång finns en känsla 

av att inte vara önskade eller ha tillhörighet till majoritetssamhället där andra värden – än de 

värden och egenskaper de själva har – premieras (Sernhede 2002:93).  

Under mitt arbete med denna uppsats har jag kommit i kontakt med många författare 

och forskare som efterfrågar skönlitteratur från förortsinvånare och invandrare som själva 

skildrar sina erfarenheter (Sernhede 2002:17, Kåreland 2001:19, Berggren 1997:54). 

Etnologen René Leòn (2001) tror det bara är en tidsfråga innan personer med utländsk 

härkomst kommer att skriva böcker där de skildrar hur det är att växa upp i förorter runt om i 

Stockholm. Där menar han att vi kommer att kunna se exempel på hur det är att känna 

utanförskap och ”att vara annorlunda” (Leòn 2001:19). Jag skulle här vilja ge plats åt en av 

ungdomsromanerna i mitt material, Svenhammeds journaler. Svenhammeds journaler har en 

stark potential att bli denna bok som efterfrågas. Svenhammeds samhällskritik är stark och 

han vänder på ett genialiskt sätt på begrepp som ”vi och dom” där han ifrågasätter att han ska 

tillhöra ”dom” då han är född i Sverige. Författarens budskap kommer fram tydligt och 

läsaren får flera tankeställare när vi möts av Svenhammeds ilska och ambivalens inför att vara 

svensk i ett samhälle som inte är öppet. Boken tar upp svåra ämnen som rasism och 

konfliktfyllda hemmiljöer. Dessutom riktar Svenhammed stark kritik mot sina föräldrar och 

deras ursprung och utseende. I och med att romanen är skriven med en humoristisk ton tillåts 

vi skratta åt eländesbeskrivningarna och på så sätt reduceras inte romanen till en nattsvart 

helvetesskildring.  

Dock ser jag i min analys av boken, och som jag hänvisat till tidigare, att Svenhammeds 

handlingar leder honom in i samma snäva bild som de andra karaktärerna i de andra 

romanerna som utgjort mitt material för denna uppsats. Svenhammed är på god väg, men jag 



 

 

skulle efterfråga en framtidstro och hopp om att livet kan erbjuda mer. Låt honom lyckas med 

någonting eller känna stolthet över sig och sin bakgrund. Jag tror visserligen att skildringar av 

livets hårda sida är nödvändig, men om samma teman främjas och samma öden drabbar 

karaktärerna finns ingen variation och vad säger det då om verkligheten i våra 

samhällsrealistiska ungdomsromaner? Eländesskildringar av samhället i ungdomsromanerna 

är i sig inte farligt, men om det är en och samma snäva bild av en kategori ungdomar som 

skildras, blir det snarast en stereotyp som reproduceras vilket i förlängningen är destruktivt. 

Problemet ligger inte bara i att unga män med utländsk härkomst identifierar sig med dessa 

snäva bilder, utan problemet infinner sig när bilden blir så vanlig att det blir en vedertagen 

sanning. Det är i sig det farliga, när stereotyper blir befästa som sanningar.  

Frågan som jag skulle vilja hänvisa till framtida forskning är hur vi i skolan ska arbeta 

för att motarbeta den ofta negativa och stereotypa bild av unga män med utländsk härkomst 

som skapas via media och som även tenderar att reproduceras i dagens ungdomsromaner. Hur 

ska vi arbeta med att skapa en miljö där vi inte fokuserar så mycket på särskilda egenskaper 

eller ursprung utan där vi premierar mångfald? Ska vi använda ungdomsromaner i 

undervisningen och i sådana fall, hur ska vi presentera dem för våra elever? Hur ska vi 

motivera vilka ungdomsromaner vi väljer att använda?   

Sammanfattning och slutsats 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka bilden av unga män med utländsk 

härkomst i 2009 års samhällsrealistiska ungdomsromaner. I min bearbetning av materialet har 

jag använt mig av romananalys som metod och fokuserat på huvudpersonen eller viktigaste 

biperson. Jag har tagit särskild hänsyn till frågor som, Var bor han? Vad tänker han på och 

drömmer om? Hur ser andra på honom? Hur ser han på sig själv? Vad har han för familj och 

vänner? När jag presenterat mitt resultat har jag beskrivit hur karaktärerna är skildrade och 

även beskrivit andra aspekter som ibland varit av vikt som till exempel hur miljön är skildrad 

eller vilken berättarteknik som använts.  

 I analyserna av samtliga romaner har jag sett att det ofta blir fokus på karaktärernas 

känsla av utanförskap från majoritetssamhället. Karaktärerna möter samma typ av problem, 

till exempel konfliktfyllda hemmiljöer, kriminalitet och olika problematiska förhållanden till 

myndigheter. Det framkommer också i romanerna att det finns påtryckning från 

majoritetssamhället att karaktärerna ska anpassa sig till de normer som där premieras. Ofta får 



 

 

karaktärernas och deras föräldrars ursprung liten plats och det beskrivs aldrig att det finns 

någon fördel med att ha flera språk eller erfarenheter från olika kulturer eller traditioner.  

 Med bakgrund av att det i media ofta är en stereotyp bild som framställs av unga män 

med utländsk härkomst har jag sedan diskuterat mitt resultat i förhållande till medias bilder 

och relaterat det till mina teoretiska tolkningsramar som utgörs av Ove Sernhedes (2002) och 

Rickard Jonsson (2007) studier av unga män med utländsk härkomst i förorten. Jag har också 

kopplat detta till tanken om skolan som förmedlare av förebilder för eleverna att identifiera 

sig med och genom vilka de kan skapa förståelse för andra.  

 Jag har av mina analyser dragit slutsatsen att bilden som ges av unga män med utländsk 

härkomst i 2009 års samhällsrealistiska ungdomsroman tenderar att falla inom ramen för 

medias snäva och stereotypa bilder av dessa unga män. Jag har också dragit slutsatsen att de 

stereotypa bilderna i media som ofta får tolkningsföreträde i majoritetssamhället kan påverka 

hur unga män med utländsk härkomst ser på sig själva och hur majoritetssamhället ser på 

dem.  

 Mina slutsatser har väckt frågor hos mig som: Kan vi i skolan erbjuda dessa 

ungdomsromaner och på samma gång följa kursplanens mål att via skönlitteratur erbjuda 

förebilder som främjar elevernas identitetsstärkande och förståelse för varandra? Hur ska vi 

arbeta med 2009 års ungdomsromaner om de erbjuder snäva stereotypa bilder av unga män 

med utländsk härkomst?   

 I den tidigare forskning som presenterats i denna uppsats finns många beröringspunkter. 

Staffan Thorson (1987) kommer fram till att det ofta är ett monokulturellt samhälle som 

skildras i ungdomslitteraturen, där ”invandrarbarnet” ska assimileras till det ”svenska 

samhället” och invandrare sällan gestaltas på ett dynamiskt sätt (Thorson 1987). Magdalena 

Czaplicka (2003) menar att det ofta förekommer stereotypa bilder av karaktärerna med 

invandrarbakgrund och att det saknas beskrivningar av invandrarskap som någonting positivt 

och som en tillgång (Czaplicka 2003). Lena Kåreland (2001) menar även hon att det sällan 

ges positiva beskrivningar av det främmande i ungdomsböcker. Mats Berggren (1997) menar 

dock på att ungdomslitteraturen bättre än skönlitteratur i allmänhet speglar mångfalden i 

samhället och hänvisar till Tore Perssons ungdomsroman Dödspolare som kommit långt när 

det gäller att skildra alla bokens individer med lika noggrannhet (Berggren 1997).  

Jag kan se att det i de ungdomsromaner som utgör mitt material inte skett någon stor 

förändring sedan Torsons studie 1987. Jag känner även igen mycket av vad bland andra 

Kåreland (2001) och Czaplicka (20003) skriver i sina artiklar om att invandrarskapet sällan 



 

 

ses som en tillgång. En polarisering mellan det som anses vara svenskt och ”det utländska” 

finns även det spår av i 2009 års samhällsrealistiska ungdomsroman. Mats Berggren (1997) 

menar på att Tore Person i sin bok Dödspolare belyser mångfalden på ett bra sätt genom att 

alla individer skildras lika noggrant. Men boken beskriver en miljö där kriminalitet och droger 

är vardag (Berggren 1997). Oavsett hur väl skildrade individerna då är gestaltas de som 

kriminella. Jag anser att det måste till mer än bara realistiska personskildringar, det måste 

också till en förändring av hur man gestaltar mångfald och i vilka miljöer mångfalden 

existerar i romanerna.  

  Som jag har visat med denna uppsats tenderar bilden av unga män med utländsk 

härkomst likna den bild som ges via media, en bild som är laddad med fördomar om dessa 

unga män. Oavsett om unga män med utländsk härkomst identifierar sig med dessa bilder 

eller ej, är bilderna i sig problematiska då de bidrar till att segmentera en stereotyp bild. Detta 

kan i förlängningen skapa en ökad känsla av utanförskap för dessa unga män och kan leda till 

att fördomar gentemot unga män med utländsk härkomst får fäste i samhället. 
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