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Sammanfattning 

I denna studie är avsikten att studera vilka faktorer leder till att konflikter uppstår mellan två 

ungdomsgrupper. Grupperna i denna studie består av utrikesfödda ungdomar ochinrikesfödda 

ungdomar med utrikesfödda föräldrar, på gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk i 

Södertälje.  

För att nå en ökad kunskap om varför konflikter uppstår har vi använt oss av teoretiska 

utgångspunkter som ett verktyg. Dessa utgångspunkter är teorier om social identifikation, normer 

och kategorisering samt symbolisk interaktionism. 

Därmed har studien genomförts med hjälp av en kvalitativ metod, för att få en bättre förståelse 

för varför konflikter uppstår mellan två specifika ungdomsgrupper. I undersökningen utfördes 

datainsamlingen utifrån ett snöbollsurval. Genom snöbollsurvalet kom vi i kontakt med åtta 

ungdomar, där hälften av dessa utgjorde informanter från gruppen utrikesfödda ungdomar och de 

andra fyra från gruppen inrikesfödda ungdomar med utrikesfödda föräldrar. 

Med hjälp det empiriska materialet framstår resultatet vara att olika faktorer bidrar till att skapa 

konflikter mellan grupperna. Därmed kan fastställas att de underliggande faktorerna i sin tur 

beror bl.a på klädstil, tankesätt, normer samt ett ”vi- och de tänkande”. 

 

 

 

Nyckelord: konflikt, grupperingar, etablering, utanförskap, normer och identitet. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim with this study is to examine leading factors concerning the conflicts between two 

groups of young people. The groups in this study consists of foreign-born youth and native-born 

youth with foreign-born parents, who are students at the Liljevalchs international instution in 

Södertälje. 

To achieve a better understanding of why conflicts arise, we have used diffirent theoretical 

perspectives as tools. These starting points are theories of social identification, norms and 

categorization and symbolic interactionism. 

Thus, the study was conducted using a qualitative approach, to get a better understanding of why 

conflicts occur between two specific groups of young people 

The study was carried out by collecting data from a snowball sample. By using the snowball 

sample we came in contact with eight young people, where half of these were informants from 

the group of foreign-born adolescents and the other four from the group of native-born 

adolescents with foreign-born parents. 

In regards to the empirical evidence, the result appears to be that different factors contribute to 

create conflicts between the both groups. Thereby it can be concluded that the underlying factors, 

in turn, depends among other things such as dress style, way of thinking, norms and an "us and 

them” thinking. 
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Förord 

Ett stort tack till alla er som har gjort den här studien möjlig. Vi vill börja med att tacka 

socialpedagogerna som bidragit med stor hjälp i form av information, samt hjälpt oss med att få 

tag på respondenter. Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga respondenter för deras 

deltagande i studien och för deras intressanta tankar. Utan er hade denna studie inte blivit av. Vi 

vill även tacka våra familjer och vänner för deras stöd såväl som tålamod. 

Vår handledare, David Gunnarsson, vill vi även ägna ett stort tack till. Tack för alla råd och 

åsikter som varit vägledande under uppsatsskrivningen. Alla delar i uppsatsen är skrivna 

gemensamt. Vi vill därför rikta ett särskilt stort tack till varandra då vi lyft upp varandra genom 

stunder som varit svåra och lyckats ha ett gott samarbete. 
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1. Introduktion 
Konflikter är inget nytt fenomen utan har funnits i alla tider och mellan olika grupper av 

människor. Men enligt ökade anmälningar framkommer att konflikter har ökat dramatiskt de 

senaste åren. Forskare vid sociologiska institutionen i Lund menar att hälften av eleverna i 

Stockholm upplever någon form av konflikt i skolan. Det kan röra sig om att elever upplever 

fördomar gentemot varandra bl.a. i form av sexistiska kommentarer, att de blivit utfrysta, hånade 

eller på annat sätt retade (Sydsvenskan, 2012-10-06). 

I gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk i Södertälje har grupperingar av två 

elevgrupper skapats, som lett till stora åtskillnader mellan grupperna med problematiska 

konflikter däremellan. Majoriteten av eleverna på skolan har utländskt bakgrund bestående av 

inrikes- och utrikes födda ungdomar, vilket har föranlett till bildandet av grupperingarna mellan 

dessa ungdomar. I början av 2013 anställde skolan två socialpedagoger, dels för att arbeta med 

ungdomarna genom att förhindra bråk och mobbning. Dels var syftet med socialpedagogerna 

även att skapa en trygg såväl som en positiv skolmiljö. Detta väckte ett intresse hos oss att få 

reda på mer om dessa konflikter som förekommer på Liljevalchs internationella läroverk. Genom 

en förundersökning, där vi intervjuade en av socialpedagogerna framkom det att skolan anställt 

de på grund av att konflikterna mellan eleverna ökat och skapat en alltför uppskakande 

skolmiljö. Enligt skolledningen tycks de konflikter som anses vara mest intensiva ligga mellan 

inrikes födda med utländsk bakgrund och utrikes födda ungdomar. Med den information samt 

kunskap vi fått ta del av vad gäller konflikterna mellan dessa två elevgrupper, väcktes därmed ett 

stort intresse hos oss att studera just vad som föranleder till konflikterna och vad de således 

bottnar i.  

1.1 Förundersökning: 
I följande avsnitt ger vi en kortare beskrivning av intervjun som vi hade med socialpedagogen. 

Detta för att förse läsaren med en djupare insikt i konflikterna som finns mellan 

ungdomsgrupperna. Som tidigare nämnt är skolledningens uppfattning att de konflikter som 

existerar mellan inrikes födda ungdomar med en utländsk bakgrund och utrikes födda ungdomar, 

de mest allvarliga i Liljevalchs internationella läroverk. Socialpedagogen delar en liknande syn 

och menar att konflikter ofta förekommer mellan elever i alla skolor, men att det dock ser 
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annorlunda ut i gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk. Med hänsyn till olika etiska 

aspekter och främst privata skäl, har vi valt att inte ta med socialpedagogens riktiga namn. 

Istället har vi valt att använda oss av ett fiktivt namn, nämligen Lisbeth. När Lisbeth först 

började arbeta i Liljevalchs internationella läroverk, insåg hon att problemen som hon fann i den 

skolan var betydligt mer invecklade än vad hon trott. För att få en klarare bild av vad Lisbeth 

exakt menade har vi valt att ta med ett citat; 

... skolan känns inte längre som en skola som passar in i Sverige, snarare en skola 

som passar in i USA. När jag först började arbeta här kändes miljön väldigt 

mycket som skolmiljöer man ser på amerikanska filmer. Det är väldigt highschool 

präglad. Det är grupperingar överallt, små som stora. Det går verkligen att urskilja 

vilka som umgås med  vilka och vilka som undviker varandra. Men de grupper 

som jag skulle säga är "störst" i skolan, består av syrianer och irakier, det vill säga 

de som har enutländsk bakgrund men som är födda här och de som är nya i 

landet... 

Lisbeth förklarar vidare att konflikterna i skolan ofta har sin grund i nationalitet. Eleverna 

utesluter vissa medan de välkomnar andra, där valen baseras på nationalitet. Samtidigt framför 

Lisbeth att fallen inte alltid är som de ser ut, hon menar att fördomarna som finns mellan 

eleverna också kan bero på andra anledningar än bara nationalitet. Hon menar att sättet som de 

inrikesfödda ungdomarna behandlar de utrikesfödda ungdomarna på, visar att det även kan 

handla om överlägsenhet. De vill alltså markera sin plats i skolan och visa de utrikesfödda 

ungdomarna att dessa befinner sig i en underlägsen position. Hon förklarar att hon är medveten 

om att eleverna många gånger klankar på varandra och använder sig av olika, som hon väljer att 

uttrycka det, "mobbningstekniker". Därmed tar Lisbeth upp att det vanligen uppstår fysiska samt 

verbala kränkningar mellan ungdomsgrupperna, varvid det oftast är de inrikesfödda ungdomarna 

som påbörjar kränkningarna. Hon upplever olika situationer där elever använder sig av olika 

svordomar gentemot varandra och på olika språk, som exempelvis på det modersmål de talar 

hemma. Då Lisbeth både kan syrianska och arabiska, så förstår hon det språkbruk som 

ungdomarna använder mot varandra. En intressant aspekt är nämligen att det faktiskt kan 

förekomma att ungdomarna inte alltid förstår vilket språk och kommentarer de använder. Detta 

beror på att syrianerna inte kan arabiska och irakierna inte kan syrianska.  
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1.2   Förförståelse 
Vi som är författare till den här studien är födda, uppvuxna och bosatta i invandrartäta områden i 

Sverige. På så sätt har vi redan insyn i hur det är att leva och att gå i skolor i invandrartäta 

områden. Vi är födda i Sverige men har föräldrar som utrikesfödda och kan på så vis även 

relatera till de utrikes födda ungdomarna, utifrån våra föräldrars upplevelser samt erfarenheter. I 

samband med detta har vi förståelse för de svårigheter och möjligheter som därigenom kan 

uppstå vid invandring till ett nytt land och ett nytt samhälle.  

 

En av oss bor i dagsläget i Södertälje och har kunskap om att konflikter förekommer i olika 

skolor, då hon arbetar som lärarvikarie. Hon har även vikarierat på Liljevalchs internationella 

läroverk, varmed detta bidragit till hennes insikt om att de konflikter som finns där är betydligt 

högre än andra skolor som hon arbetat i. Denna erfarenhet har följaktligen lett till att hon själv 

har upplevt konflikter mellan inrikes födda ungdomar vars föräldrar är utrikes födda och utrikes 

födda ungdomar. Med vår förförståelse har detta bidragit till ett växande intresse hos oss att 

undersöka varför konflikter kan uppstå mellan ungdomsgrupper i skolmiljön, med fokus på 

utrikes födda ungdomar och inrikes födda ungdomar med utrikes födda föräldrar.   

1.3 Avgränsning 
I vår studie är avgränsningen gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk. Anledningen 

till valet av denna gymnasieskola är att vi genom vår förförståelse fått ta del av information som 

visar att det har uppstått ett konfliktfyllt förhållande mellan olika ungdomsgrupper i skolan. 

Ledningen i skolan menar att detta problematiska förhållande kan vara ett resultat av att en 

sammanslagning av två skolor har skett. Det är Naturvetargymnasiet i Södertälje som slagits ihop 

med dåvarande Tälje gymnasiet och bildat Liljevalchs internationella läroverk. Majoriteten av 

eleverna i Liljevalchs internationella läroverk består av två grupper, där ena gruppen ungdomar 

har föräldrar som invandrat till Sverige och där den andra gruppen ungdomar som själva är 

utrikes födda. Eftersom båda ungdomsgrupper har utländsk bakgrund, väckte detta ett intresse 

hos oss att studera varför konflikter uppstår mellan dem, därav valet av gymnasieskola.  
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1.4 Problemformulering och syfte 

Genom vår förförståelse och en förundersökning är vår bedömning att konflikter finns mellan 

ungdomsgrupper. Med detta menas grupper som består av inrikesfödda ungdomar vars föräldrar 

är utrikes födda, och utrikesfödda ungdomar.     

Syftet är att belysa faktorer som ligger till grund för de konflikter som uppstår mellan dessa 

ungdomsgrupper på gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk.   

  

1.5 Frågeställningar 
  

• Hur upplever respektive ungdomsgrupp konflikterna som uppstår i skolan? 

•Vilka faktorer bidrar till att konflikter uppstår mellan ungdomsgrupperna? 
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2. Begreppsdefinition 
I följande kapitel förklaras och definieras tre genomgående begrepp. Det första begreppet 

konflikt, förklaras utifrån litteratur, där innebörden är detsamma i denna studie. De två andra 

begreppen, inrikesföddoch utrikesfödd, definieras utifrån vårt synsätt. Eftersom begrepp kan 

tolkas och definieras på olika sätt, avses att förklara hur dessa begrepp definieras i denna studie. 

2. 1 Konflikt 
Ordet konflikt definieras inte på ett sätt, utan kan tolkas på olika sätt av olika personer. 

Meningsskiljaktigheter, motsättningar, strider, gräl etc. är några begrepp som innefattas i 

begreppet konflikt. Eleonore Lind (2004) skriver i Medkompis – Medling och konflikthantering i 

skolan, att konflikter uppstår när parter inte är överens och dessutom då åtminstone en av dem 

hyser negativa känslor gentemot den andra (Lind, 2004:8). Denna förklaring utgör en 

beskrivning av hur vi tolkar och använder oss av begreppet i denna studie.  

2.2 Inrikesfödda ungdomar med utrikesfödda föräldrar 
Med begreppet inrikesfödda ungdomar åsyftas i denna studie, ungdomar som är födda i Sverige 

vars föräldrar är invandrare. För vår studie är det viktigt att ungdomarna är födda och uppvuxna i 

Sverige men att de har utländsk bakgrund. Detta med anledning av vår förförståelse där det 

framgår att det var denna grupp av ungdomar som stod i kontrast till en annan grupp ungdomar, 

nämligen utrikesfödda ungdomar.  

2.3 Utrikesfödda ungdomar 
I denna studie menas med begreppet utrikesfödda ungdomar, den grupp av ungdomar som är 

födda i ett annat land än Sverige.  
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3. Disposition 
I följande avsnitt redogör vi för hur uppsatsen kommer att se ut. I det fjärde kapitlet presenteras 

avsnittet Teoretiska ram som utgör analysverktygen i uppsatsen. Den teoretiska ramen består 

bland annat av tidigare forskning, teorier och perspektiv. Med hjälp av det teoretiska ramverket 

avses att genomföra studien på ett flitigt och effektivt sätt. Analysverktygen kommer att 

användas i samband med det empiriska materialet, för att analysera och besvara varför konflikter 

uppstår mellan ungdomsgrupperna i denna studie. 

I kapitel fem diskuterar vi den metod som använts för att införskaffa empirin. Precisa 

beskrivningar av tillvägagångssättet för införskaffandet av datamaterialet, presenteras under 

temat genomförande. Vi kommer även att beskriva tillvägagångssättet för vår intervjustrategi 

och intervjupersoner som studien har utgått ifrån. Studiens validitet och reliabilitet presenteras 

därefter för att visa på tillförlitligheten i studien. Under temat etiskt hänsynstagande beskriver vi 

vårt tillvägagångssätt där vi bland annat skyddar våra informanters integritet.  

I kapitel sex presenteras Resultat och analys, som består av ett flertal underrubriker.I det sista 

kapitlet, Slutsatser, presenteras följaktligen den slutledande konklusionen av den värdering som 

gjorts i studien.  
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4. Teoretisk ram 
Robert Thornberg (2006), docent i pedagogik, skriver i sin rapport Det sociala livet i skolan om 

begreppen gemenskap och trygghet. Thornberg framhåller att dessa begrepp i realiteten 

eftersträvas på ett höggradigt sätt av individer. Trygghet och gemenskap uppstår oftast i 

samhörigheten av en grupptillhörighet, vilket är en av orsakerna till att grupperingar skapas. 

Grupperingar uppstår även för att individen ska kunna skapa en självidentitet i relation till andra. 

Genom ett medlemskap i en grupp, som exempelvis kamratgrupper lär sig ungdomar olika 

värderingar samt beteenden och formar även medlemmarna i hur de bör agera i den egna 

gruppen (Thornberg 2006:11). Historieforskaren Svante Hansson (2001) belyser i sin studie 

Nationalismens historiadvs. hur hela mänskligheten i stort är indelade i olika grupper. Hansson 

menar att en nationell tillhörighet i form av gemensamt språk, gemensam historia, gemensamma 

seder och gemensamt territorium är kännetecken för grupperingar. Olika egenskaper som 

grupperna innehar är vad som skiljer dem ifrån andra grupper (Hansson 2001:65). 

Sociologerna Philip Lalander och Thomas Johnsson (2002) har dessutom studerat 

ungdomskulturer för att förstå ungdomsgrupper och deras handlingssätt. I boken 

Ungdomsgrupper i teori och praktik belyser de att ungdomar tolkas på ett nedlåtande och 

fördomsfullt sätt bland annat av politiker, myndighetspersoner och medier. Lalander och 

Johansson ville med den anledningen försöka förstå samt även lyfta fram ungdomars perspektiv 

(Lalander& Johnsson 2002:7).  

Ungdomsgrupper försöker ständigt följa och ta efter olika specifika värderingar som skapas och 

utvecklas i samhället. Det är olika slags gruppkulturer som eftersträvas, vilket innebär 

ungdomars gemensamma synsätt och tankemönster. Lalander och Johansson menar att en 

gruppkultur skapas emellan ungdomsgrupper, som en följd av att de tar efter både allmänna och 

specifika ungdomskulturer som råder i samhället. 

Samhörigheten mellan ungdomar som uppstår är sociala och kulturella omständigheter, men kan 

även vara det fysiska eller psykiska. Gemenskapen som ungdomar upplever i gruppkulturer kan 

skapas utifrån samhörigheten ifrån skolgången och hur mogen man anses vara. Ungdomskulturer 

kan av den anledningen antingen vara lika eller olika varandra, beroende på hur den specifika 

ungdomsgruppen är konstruerad (Lalander& Johansson 2002:12). 
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Författarna menar att den traditionella kamratgruppen utgör ungdomars identitetsskapande, men i 

led med detta börjar denna sociala form på ett successivt sätt ersättas av olika kategorier av 

livsstilsgrupperingar som exempelvis gruppkulturen. Relationen som ungdomar brukade ha i sin 

ungdomsgrupp har utvecklats till andra kollektiva sammanhang, däribland livsstilar. Även 

kulturella identiteter har fått en allt större betydelse. Det har lett till att allt fler komplexa 

relationer mellan klass, kön och etnicitet har växt fram bland ungdomsgrupper. Ett exempel är 

bl.a. samhällets modernisering, som medför att allt fler ungdomsstilar växt fram vilka i sin tur 

kan ses utifrån olika klädstilar (Lalander & Johansson 2002:19).  

I sin studie förklarar Lalander (2002) hur ungdomskulturer fungerar, med utgångpunkt i hur 

ungdomsgrupper distanserar sig ifrån andra ungdomsgrupper genom olika stilar eller kläder. Hur 

man går klädd i gruppen talar mycket för hur och vem man är, vilket leder till ett avhållande 

ifrån andra grupper som inte är tillhörande. På det sättet pekar detta på hur ex. kläder också kan 

användas som ett sätt att uttrycka sig. Därmed definieras gruppens identitet tydligare och skapar 

förväntningar om hur gruppmedlemmar bör och inte bör bete sig. Därpå bidrar detta till att en 

hierarki byggs upp i ungdomskulturen, där klädstilen visar på vilken ungdomsgrupp som är högst 

upp i hierarkin (Lalander & Johansson, 2002:31). 

Ungdomskulturen är ständigt föränderlig, framför allt i skolan där de populära grupperna är de 

individer som står högst upp i hierarkin och de minst populära i botten. En ungdomsgrupp döms 

främst utifrån gruppens beteende men även utifrån klädstilen. Dessa omständigheter kan leda till 

att man associerar en specifik klädstil och ett beteende med en viss attityd. Detta leder i sin tur 

till att ungdomar identifierar andra ungdomar utifrån umgängeskretsen och grupperingarna 

(Lalander & Johansson 2002:71). 

Genom grupperingar placeras ungdomar i olika roller och/eller identiteter. Ungdomars 

identitetsskapande är tydligt framkommande i skolmiljön, eftersom det är vid den tidpunkten 

som ungdomar utvecklar en viss roll. Beroende på grupptillhörighet och vilka sociala 

föreställningar respektive grupp har om sig själva samt om varandra, påverkas ungdomars 

självkänsla och identitet. Därmed skapas en social identitet genom att tillhöra en viss grupp eller, 

i andra fall, flera grupper och får på så sätt en identitet genom omgivningen. Detta sker genom 

att tillskriva andra individer tillhöra vissa grupper och därmed ha de attribut som förknippas med 

dessa grupper, såväl som man definierar sig själv att tillhöra en viss grupp. Resultatet av detta 
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innebär en process där en del av självbilden och uppfattningen om en själv skapas likaså 

utvecklas, genom bland annat en idealisering av den egna gruppen. Följden av en idealisering 

blir att man kategoriserar både omgivningen och sig själv (Brown, 1988:1-4, Thornberg 

2006:134). 

Delade föreställningar kan således bidra till en uppkomst eller upprätthållning av negativa 

stereotyper om sin egen grupp eller andra. Negativa stereotyper innebär individers sociala 

kategorisering som kan utveckla särskilda förväntningar med hänsyn till karaktäristiska drag hos 

olika grupper. I sin tur innebär detta att alla i en viss kategori tillskrivs vissa egenskaper som kan 

vara negativa, positiva och neutrala. Följaktligen betraktas dessa kategorier inom sig vara 

homogena. Stereotypisering av andra grupper kan även medföra en ökad upplevd homogenitet 

inom den egna gruppen.  

Som följd kan detta medföra (en ökad) diskriminering av andra grupper. Beroende på vilka 

attityder och vilken uppfattning man skapar av grupper, bidrar det till att omvärlden på så sätt 

blir mer förståelig och överblickbar genom en kategorisering av individer i ens omgivning. 

Skapandet av kategoriseringar och föreställningar leder till en definition av vem man själv är 

både som individ och i en grupptillhörighet, samt vart i det samhälliga systemet man står. 

Följden av negativa föreställningar i form av negativa sociala processer mellan olika elevgrupper 

såsom fördomar, ryktesspridning, rasism, kränkningar, sexism, mobbning och problematiska 

konflikter mellan grupper, är vad som brukar uppstå i skolan (Thornberg 2006:134, Brown 

1988:6, 235f). 

Gemensamma traditioner, värderingar, etablerade relationer och minnen, menar Norbert Elias 

(2010) är en given omständighet för en förstärkd homogenitet i en grupp. Denna gemenskap i 

olika former, är bidragande faktorer för en stark gruppsammanhållning. Således kan en stark 

gruppsammanhållning skapa ett maktförhållande där en grupp kan stigmatisera och utesluta den 

andra gruppen. Följden av stigmatiseringen leder till att ett ”vi och dem” tänkande konstrueras 

(Elias & Scotson 2010:49). 

Ett ”vi och dem” tänkande innebär att det som betraktas vara normalt ingår i kategorin ”vi” 

gentemot det som betraktas vara onormalt, som därmed hamnar utanför. Men för att det normala 

ska konstrueras måste kategorier som onormal först uppstå. Till följd därav skapas en åtskillnad i 
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vad som anses vara onormalt såsom normalt. Det normala och onormala förstås däri på olika sätt 

beroende på ens uppväxt, samhället man befinner sig i, sedvanor och olika kulturella 

sammanhang etc. Vissa kategorier har gett människor skydd i form av en känsla av trygghet, 

eftersom människor dras till grupper och/ eller samhällen där en känsla av samhörighet och 

trygghet uppstår. Detta oavsett om man tillhör det "onormala" eller "normala" (Svensson, 

2007:19,50). I samhället existerar olika normer, som i huvudsak är en regel eller anvisning för 

hur en individ bör handla i olika situationer och uppföra sig i umgängeslivet. Normer betraktas 

som handlingsregler för vad som anses vara normalt (Svensson, 2007:65).  

Med normalitet innebär att det påvisas något som är karakteristiskt för exempelvis ett 

handlingssätt, synsätt etc. Via en socialisation, varpå en social process innebär att individer 

införlivar normer i omgivningen, sker detta genom interaktion i samhället. Det är nämligen i linje 

med detta som sociala värden inkorporeras i vårt medvetande. Den som däremot inte uppfyller 

samhällets ideal om normalitet kan komma att definieras som avvikare eller marginaliserad 

(Svensson, 2007:74).  

Normalitet finns även i tanke – och handlingssättet och den upprätthålls av värderingar samt 

normer. I samhället finns inte samma normer till alla, därmed är inte normalitet homogent. Något 

som anses vara normalt för en person kan anses vara onormalt för en annan. Inte heller anses alla 

vara normala som på så vis leder till att avvikelser skapas. I sin tur innebär att detta att det finns 

olika normer och på det sättet motstridiga uppfattningar samt tolkningar. Normalitet och 

avvikelser finns i varje samband och i varje grupp. De normer som gäller i en viss grupp, gäller 

inte alltid i en annan. Normer är situationsberoende och styr hur människor agerar i olika 

sammanhang (Svensson, 2007:75f) 

Följden av normer och kategoriseringar leder till en ojämlikhet, vilket innebär ett skapande av ett 

"vi och de" samspel mellan två parter. Ena parten kategoriseras vara aktiv och den andra som 

passiv (Svensson 2007:38). Den passiva gruppen betraktas som outsiders, som innebär att vissa 

personer eller grupper tycks befinna sig i utkanten och har egenskaper eller beteenden som 

skiljer sig från majoritetssamhällets medborgare. Om det förutsätts att det finns outsiders, 

betyder detta att det även finns insiders. Den ena kategorin existerar inte förrän den andra 

kategorin konstruerats. I de flesta fall handlar det om en majoritet som betraktas som vanliga 

normala, medan en minoritet ses som annorlunda (Svensson, 2007:88). 
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I studien ”The Established and Outsiders” lyfter författarna fram hur etablerade invånare som 

bott i ett område i flera generationer, beter sig utifrån ett lokalt normsystem. Med detta menas att 

det lokala normsystemet är en bestämmande vana som den etablerade gruppen är medveten om 

och följer, till skillnad ifrån den nyanlända gruppen dvs. outsidergruppen vars beteende inte når 

upp till normen. De etablerade har skapat och utvecklat traditioner, normer, relationer samt även 

ett specifikt levnadssätt. När den nya gruppen anländer, betraktas dem som ett hot av de 

etablerade. De etablerade upplever på så sätt ett tvång i att avvisa det som anses främmande mot 

vad deras normer förespråkar och makten de har. Detta med grund i att de betraktar sig själva 

vara i en högre klass, vilket innebar en överlägsenhet över outsidergruppen. Ett beteende från de 

etablerades sida resulterade i ett ständigt avvisande och förnedrande. 

Outsidergruppen var nyanländ i samhället där det redan fanns uppsatta normer, vilket ledde till 

att de saknade det sociala kapitalet som de etablerade hade. Förhållandet mellan dessa två 

grupper resulterade i att båda grupperna var tvungna att rätta sig efter vissa mönster och 

förhållningssätt som skapades av de etablerade (Elias&Scotson 1999:116–117, 167).   

Dessa grupper i jämförelse hade inga påtagliga skillnader gällande inkomst, klass eller etnicitet. 

Trots det blev gruppen som är kallad för outsiders, den underlägsna. Syftet med Scotson och 

Elias studie var att belysa de processer som skapade ett spänt förhållande mellan dessa två 

grupper. Detta med anledning av att det endast fanns en distinkt skillnad som var påtaglig, vilket 

var att den etablerade gruppen hade bebott området under en längre tid än outsider gruppen hade 

(Elias &Scotson, 2010:117). För att förstå ett problematiskt förhållande mellan två grupper något 

ytterligare, är en betydelsefull undersökning även ”The CulturalNegotiationsof Korean 

Immigrant Youth”.  I undersökningen belyses de svårigheter som uppstår för unga 

nyimmigrerade sydkoreaner i USA.  

De väsentligaste anledningarna till varför sydkoreaner invandrade USA var bland annat ett 

sökande efter ett bättre liv, möjligheten att ge sina barn en bättre chans till utbildning och att 

kunna återförenas med sina familjemedlemmar. Men de dilemman som nyanlända fick stå inför i 

det nya landet var att ens egen ursprungskultur hamnade i en motsättning till den nya kulturens 

miljö och värderingar. Processen som de nyanlända var tvungna att sätta sig in i, kallas för 

ackulturation. Det innebär en påverkan på kulturen där en kulturell förändringsprocess uppstår 

mellan olika traditioner och kulturer.  
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Resultatet i denna studie var således att de sydkoreanska ungdomarna förväntades byta sin 

identitet för att passa in i det amerikanska samhället. Ungdomarna var av den orsaken tvungna att 

hitta en lösning för att kunna avväga sin egen kultur i samband med den nya kulturen. De kände 

sig även på många olika sätt diskriminerade, vilket berodde främst på deras utseende. En av 

intervjudeltagarna berättade att bli populär i skolan var något uteslutet, med anledning till att hon 

varken hade blont hår eller blåa ögon som den rådande normen förespråkade.  
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5. Metod 
I följande kapitel redogör vi för hur vi kommer att gå tillväga för genomförandet av vår studie. 

Till att börja med beskrivs den vetenskapliga metoden och forskningsansatsen som ligger till 

grund för undersökningen. Därefter beskriver vi val av vetenskapligt tillvägagångssätt, med 

andra ord vilken metod vi valt för att analysera den insamlade empirin. Vidare beskriver vi hur vi 

avser att gå tillväga vad gäller litteratursökning, som följs av en beskrivning av den valda 

intervjustrategin och urval. Avslutningsvis redogör vi för genomförandet av studien samt etiska 

hänsynstaganden. 

5.1 Metodval 
Med vår studie vill vi undersöka varför det finns konflikter mellan två särskilda 

ungdomsgrupper. För att kunna få en ökad förståelse och besvara detta, valde vi därför att utgå 

ifrån en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod avser att besvara varför och 

hur frågor. Fokusen ligger inte på kvantitet eller antal, utan snarare på att skapa en ökad 

förståelse kring vårt avsedda ämne. (Bryman, 2002:36). Således leder detta till att svaren vi får i 

vår studie, är respondenternas subjektiva erfarenheter och upplevelser av konflikterna. 

Som vi nämnt ovan, syftar en kvalitativ metod i första hand till att skapa en ökad förståelse och 

en mer djupgående beskrivning av det aktuella forskningsområdet. Metodens syfte är inte att 

generalisera, därmed ligger inte fokus på antalet eller kvantitet. Detta kan ses som en kritik 

gentemot den kvalitativa metoden. I och med att denna inte har en generalisering, kan vi inte dra 

samma slutsats för en majoritet som en kvantitativ metod skulle kunna ha gjort (Bryman, 

2002:36).  

5.2 Forskningsansats 
Vid kvalitativa studier är hermeneutiken det vanligaste analysverktyget, som innebär en tolkning 

och förståelse av en text (Kvale, 1997:59). Hermeneutiken har sitt syfte i att förstå en 

omständighet, dvs. förstå hur en företeelse förhåller sig i samhället. Hermeneutiken bygger på en 

kunskapskälla. I vår studie kommer vi att använda oss av hermeneutiken dels för att kunna förstå 

och dels för att få en ökad kunskap av ungdomarnas tankar samt upplevelser (Thurén 2007:94–

95). I vår studie kommer vi att använda oss av inspelningsband under våra intervjuer med 

respondenterna. Dessa intervjuerkommer därefter transkriberas för att kunna tolka materialet, 
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vilket är utgångspunkten i det hermeneutiska perspektivet. Transkribering är en analytisk akt, 

som innebär en dokumentering av de inspelade intervjuerna (Kvale, 1997:147).   

5.3 Genomförande 
I vårt arbete kommer vi att söka efter olika teorier samt tidigare forskningsstudier, för att få 

kunskap och medvetenhet om vad som är tillämpligt inom vårt område. I det ledet får vi en bild 

av området och en kunskapsöversikt. Detta tillvägagångssätt anses av Sam Larsson (2005) vara 

en underlättande faktor för en studie (Larsson 2005:152). För att vi ska kunna få en ökad 

medvetenhet och kunskap,kommer en intervjuguide att utformas som vartefter kommer att testas 

på våra klasskamrater. Vi anser att detta är en bra erfarenhet för att kunna observera huruvida det 

behövs redigeringar i intervjuguiden.  

Vi började med att kontakta gymnasieskolans ledning för att få ett godkännande om vi kunde 

närvara på skolan för att utföra våra intervjuer, vilket vi fick bekräftat. Vid vår ankomst till 

Liljevalchs internationella läroverk fick vi möjligheten att sitta tillsammans med skolans 

socialpedagoger för att berätta om vår studie. De frågade därefter vilka elever på skolan som var 

villiga att ställa upp på undersökningen. 

Vårt mål var att genomföra åtta stycken intervjuer eftersom det kunde generera ett lämpat antal 

informanter för vår uppsats. Vi hade en hypotes om att åtta personer skulle tillgodose tillräcklig 

empiri. Skulle det vara så att vi kände avsaknad av material, hade vi ytterligare respondenter som 

var villiga att bidra med undersökningen.  

Alla våra intervjuer ägde rum 10 april 2013 och varje intervju tog ca 20-25 min att genomföra. 

Intervjuerna genomfördes i ett kontor i Liljevalchs internationella läroverk, tillhörande skolans 

socialpedagoger, som lånades ut till oss. Platsen valdes i samråd med informanterna, likaså 

tidpunkterna som var under deras raster. Skälen till detta var att skapa en trygg och bekväm 

miljö. Alla intervjuer spelades in på inspelningsband för att vi inte skulle missa viktig 

information. Vi ville kunna koncentrera oss på ämnet och dynamiken i intervjun. 

Enligt Steinar Kvale (1997) är bandinspelningar ett säkert val att använda sig av för att under 

intervjun inte behöva anteckna för hand. Detta gav oss en möjlighet att koncentrera på ämnet, 

dynamiken och intervjupersonernas ansiktsuttryck (Kvale 1997:147).  
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Under intervjuerna ställde vi många följd frågor och fick omformulera vissa frågor, vilket 

Larsson beskriver vara är en naturlig del av en intervjuprocess (Larsson 2005:173).  

5.4 Intervjustrategi 
Intervjustrategin vi använde oss av var semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna 

vanligtvis är specificerade, men att intervjuaren emellertid har större frihet att fördjupa svaren 

och att gå in i dialog med den som intervjuas. Vi använde oss av den personliga intervjun, som 

också är den vanligaste typen av semistrukturerad intervju. Det betyder att ett samtal sker mellan 

en forskare och en respondent. Med detta menas att samma frågor ställs till samtliga 

medverkande respondenter, som på det sättet får relativt öppna svarsmöjligheter. Syftet med 

detta är att alla informanter ska ges en likvärdig möjlighet att framföra sina synpunkter om 

samma frågor (Silvén, 2011:150). I sin tur underlättade detta tillvägagångssätt arbetet för oss 

genom att endast intervjua en person i taget. Med hjälp av denna intervjustrategi kan fokus 

koncentreras på varje respondent och även underlätta transkriberingen. Följaktligen blev det 

enklare för oss att peka ut huruvida det fanns likheter såväl som skillnader hos varje respondent.  

Inom intervjuer finns det tre olika former av tillvägagångssätt. Vi utgick från den allmänna 

intervjuguiden. Genom detta intervjusätt, var huvudverktyget en intervjuguide som var kopplat 

till problemställningen och hade teman samt underfrågor (Larsson 2005:104). Denna guide 

använde vi som en checklista för de frågor vi ville få besvarade. Med hjälp av denna metod 

kunde vi föra ett samtal på ett lyhört och empatiskt sätt, som gav oss relevant information för vår 

studie. Det förekom även att intervjun i vissa avseenden kunde övergå till en informell 

konversationsintervju, som innebar att samtalet kunde flyta på mer fritt.  

Eftersom kärnpunkten ligger på informanternas livs- och upplevelsevärld var det viktigt för oss 

att få en nära kontakt med ungdomarna. Detta med anledning till att förstå vad de ville ha sagt 

genom att kunna förstå ungdomarnas värld precis så som de upplever den (Larsson 2005:102). 

För att varken vi eller våra informanter skulle hamna i en jobbig situation i form av opassande 

frågor eller teman hade vi lagt upp en plan för hur våra intervjuer skulle se ut. Planen var att vi 

skulle ha förberedda intervjufrågor, men samtidigt vara förberedda på att andra frågor skulle 

kunna dyka upp i samband med andra samtalsämnen. Vi ville även presentera studien på ett 

sådant sätt som skulle locka ungdomarna och inte motsatsen. Utifrån studiens syfte utformade vi 

intervjufrågorna. 
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Vid genomförandet av intervjuerna var det alltjämt viktigt att beakta den sociala situation som 

faktiskt förelåg mellan oss som forskare och ungdomarna som respondenter. Med detta menas att 

hur vi framställde våra frågor hade väldigt stor betydelse för hur en respondent skulle kunna 

svara. Därför lade vi stor tyngd vid att utforma frågorna och även ställa de på ett sådant sätt som 

inte skulle påverka respondentens svarsformulering. Som ett led i detta avsåg vi därigenom att 

öka tillförlitligheten i studien genom att hela tiden minska riskerna för feltolkningar av deras 

svar. Detta gjorde vi genom att ofta fråga ”Har vi uppfattat dig rätt när du menar att…” och så 

vidare för att se om vi uppfattat allt utifrån deras livsvärld. Detta utgår från Kvales resonemang 

om tillvägagångssättet vid genomförandet av intervjuer (Kvale 1997:104). 

5.5 Intervjupersoner 
För att finna lämpliga respondenter för vår studie använde vi oss av ett snöbollsurval, som är ett 

slags bekvämlighetsurval. Snöbollsurval innebär att man får kontakt med respondenter via 

kontakter (Bryman, 2011:434, 196). Detta tillvägagångssätt använde vi oss av genom att vi 

successivt vidgade vårt urval genom att fråga personer som deltog i studien om de kunde hjälpa 

oss med att bredda vårt kontaktnät. Detta kunde förhållandevis ske genom att de själva kontaktar 

personer som de är bekanta med. Socialpedagogerna som har en bättre inblick i konflikterna som 

uppstår i skolan, hjälpte oss att få kontakt med ungdomar som vartefter blev våra respondenter. 

Eftersom vi har ett konkret studieföremål som vi vill undersöka, behövde vi specifika 

informanter för att kunna besvara vårt syfte. Med detta menar vi att det var av stor vikt att våra 

respondenter var utrikes födda ungdomar och inrikes födda ungdomar vars föräldrar är utrikes 

födda. För att studiens syfte skall uppfyllas hade vi valt att intervjua ungdomar mellan åldrarna 

17-20 år. Vi valde ungdomar i dessa åldrar för att de har uppnått en ålder där de kan föra sin 

egen talan, enligt socialtjänstlagen 11 kap. 10§ och det krävs därmed inget samtycke från 

vårdnadshavarna. 

Då merparten av de utrikes födda ungdomarna inte bott i Sverige tillräckligt länge, ställde vi inga 

krav på att de skulle ha goda kunskaper i svenska. Dessutom förelåg inga svårigheter med att 

kommunicera med dem, eftersom vi båda är engelsk- och arabisk talande. För att underlätta 

bekvämligheten för de ungdomar som inte hade goda kunskaper i svenska genomförde vi 

intervjuerna både på svenska och på arabiska. Därpå bidrog detta med att underlätta både deras 

och vår förståelse för varandra.  
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Informanterna som ställde upp på vår undersökning och blev intervjuade var två utrikes födda 

tjejer och två inrikes födda tjejer samt två utrikes födda killar och två inrikes födda killar. 

Samtliga respondenter som är utrikes födda kommer från Irak, och har arabiska som modersmål. 

Respondenterna som är inrikes födda har föräldrar som kommer från Turkiet och Syrien, samt 

har modersmålet syrianska. Ungdomarna var villiga att ställa upp på att bli intervjuade, med 

anledning av att de tyckte att detta var ett problem värt att uppmärksammas. 

5.6 Etiskt hänsynstagande 
I en undersökning är det viktigt att reflektera över olika etiska aspekter. Som tidigare noterats i 

5.5 är syftet med detta att samspelet under en intervju kan leda till att informanten kan påverkas 

av intervjupersonen (Kvale, 1997:107) I början av intervjuerna informerade vi våra deltagare om 

vårt syfte. I form av ett etiskt hänsynstagande ansökte vi om tillåtelse att spela in våra intervjuer. 

Vi förklarade att vi gärna önskade att spela in intervjuerna för att inte utelämna viktig 

information. Vidare menade vi att ingen utöver oss forskare skulle ta del av de inspelade 

bandinspelningarna. Informanterna fick även information om att dess medverkan var frivillig 

(Vetenskapsrådet 2012:7). Eftersom informanterna frivilligt ställt upp på intervjuerna,klargjorde 

vi att de inte var bundna till något. De kunde när som helst välja att ställa in sitt deltagande i 

intervjuerna, utan negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 2012:9). 

Vårt sammanställda material har avidentifierats för att inga av våra informanter ska kunna pekas 

ut, vilket vi även förklarade. Det data som insamlats har varit endast för vårt bruk och inga 

uppgifter om våra informanter eller deras utsagor har på något sätt lämnats vidare. Anonymiteten 

är viktig för oss för att ge våra medverkande respondenter förtroende och trygghet. Därför valde 

vi även att förvara det insamlade studiematerialet inlåst i ett skåp, för att inga obehöriga ska 

kunna komma åt det (Vetenskapsrådet 2012:12, 14)  

Under våra intervjuer försökte vi att vara lyhörda på reaktioner från informanterna, då vi märkte 

att vissa situationer var jobbigt att tala om. Detta visade sig främst hos de utrikes födda 

ungdomarnas upplevelser om hur det är att gå i gymnasieskolan. Därför avsåg vi att bemöta 

deras känslor och tankar på ett ödmjukt sätt. Slutligen erbjöd vi dem att få ta del av vår 

slutproduktion av uppsatsen via e-post. 
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6. Resultat och analys 
Härnäst ska vi redogöra för elevernas uppfattning kring skolmiljön samt konflikterna som finns 

mellan utrikes födda - och inrikes födda ungdomar. På så vis avses att studera orsakerna till 

varför konflikter uppstår. I led med detta får vi även inblick i hur eleverna i båda grupper 

resonerar och dessutom vilken uppfattning de har gentemot varandra. Som tidigare noterat 

kommer vi att använda oss av fingerade namn, för att våra respondenter ska förbli anonyma. 

Följaktligen har vi skapat olika benämningar för de medverkande respondenterna, för att på ett 

enklare sätt underlätta för läsaren att följa med i texten. Tjejerna från gruppen utrikes födda, 

kommer på så vis att betecknas som UT ("utrikes tjej"), varpå killarna från samma grupp har fått 

beteckningen UK ("utrikes kille").  

På motsvarande sätt har vi namngett ungdomarna i gruppen inrikes födda, det vill säga, tjejerna 

kommer att höra till benämningsgruppen IT ("inrikes tjej"), varvid killarna således benämnts till 

IK ("inrikes kille"). För att kunna särskilja varje person i respektive benämningsgrupp, kommer 

de att tilldelas en siffra som ex. UT.1 som står för utrikes tjej nr 1.  

6.1 Ungdomarnas upplevelser av konflikterna 
Ett särskilt upprepande tankemönster hos ungdomarna inom båda grupper, är främst att 

respektive grupp mer och mer tycks ha kunnat formas utifrån ett "Vi- och de tänkande". 

Ungdomarna förklarar att detta tankesätt har föranlett till att fler grupperingar bildats i skolan, 

som vartefter har skapat en klyfta mellan eleverna. Under intervjun är ett märkbart beteende hos 

samtliga ungdomar att de är välmedvetna om de konflikter som råder mellan grupperna, men att 

de inte riktigt tänkt på vilka omständigheter eller faktorer som ligger till grund för den 

konfliktfyllda situationen i skolan.  

Anmärkningsvärt, är att längre in i intervjun började ungdomarna själva att fundera på de 

underliggande faktorer som konflikterna härleder ifrån. Ju mer de sökte att förklara den splittring 

som skett, ledde detta till att de började att desto mer betrakta och även analysera situationen i 

skolan. Vid närmare eftertanke kom samtliga respondenter till en insikt, med vilken de förstod 

just vad det faktiska problemet bottnar i, nämligen i "Vi- och de tänkandet". Det är först då 

ungdomarna i båda grupper inser varför en gemensam sammanhållning inte kan skapas. Som ett 

led i detta får vi också en bättre förståelse för den rådande konfliktfyllda skolmiljön. 
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Ungdomarna förklarar att umgängeskretsen identifieras som en egen grupp i kontrast till andra 

umgängeskretsar. En beaktansvärd aspekt är att de är medvetna om att samtidigt som de är en del 

av en grupp, medför detta till att även skapa andra grupperingar i skolan. Respondenterna från 

respektive grupp påpekar dessutom att alla trivs i sin egen grupp, men tillför även att det finns 

fördelar och nackdelar med grupperingar. 

Det finns bra och dåliga saker med grupper i skolan. Man har sina vänner, sin trygghet, 

man känner sig på så sätt hemma, men samtidigt går man miste om att lära känna nya 

människor i och med att man alltid håller sig till sin grupp. På så sätt skapar man 

fördomar om andra grupper i och med att man inte känner de, då utgår man från vad sin 

egen grupp tycker om andra. Om inte en i gruppen tycker om en person, då blir det 

automatisk att resterande av gruppen inte heller gillar den personen.…(IK.2) 

Det är skönt att veta att man har sin grupp, man känner sig på så sätt hemma. Man tänker 

likadant, man pratar samma språk o så. Men det är jobbigt när man vill lära känna andra, 

det blir svårt för att alla håller sig för sig själva, till sin grupp. Det blir att man börjar 

tycka illa om andra i och med att man inte känner de, utan man skapar en egen bild av hur 

de är...(UT.2) 

Med hänsyn till citaten kan Svenssons (2001:65) perspektiv lyftas fram, som menar att 

människor dras till grupper där det finns en känsla av samhörighet och trygghet. En individ som 

inte uppfyller samhällets ideal av normalitet kan komma att definieras som avvikare. Därmed 

kan man förstå ungdomarnas val av grupp. Samtliga söker sig till grupper där de kan finna 

gemenskap, trygghet samt bekvämlighet och på det sättet undvika känslan av utanförskap. 

Genom att tillhöra en grupp, kan dessa i sin tur uppleva en känsla av acceptans och trygghet. 

Detta mönster är förekommande i skolan och präglar båda grupper, som på ett höggradigt sätt 

eftersträvar social acceptans och trygghet. Ur en analytisk infallsvinkel utgör social acceptans 

och trygghet grundläggande kärnpunkter i ungdomarnas val av grupptillhörighet. På det viset 

åskådliggör detta elevernas försök att finna gemenskap.  

En gemensam nämnare för ungdomarna i båda grupper är att de har invandrarhärkomst, men 

trots detta betraktar ungdomarna varandra som annorlunda då de har olika etniska bakgrunder. 

Värt att beakta är dessutom hur ungdomar i samma ålder och som mer eller mindre har en 
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relativt gemensam bakgrund, ändå väljer att gruppera sig mot varandra. I samband med detta har 

en spänd situation skapats mellan båda grupper, varigenom detta utvecklats till en konfliktfylld 

relation. Utifrån detta har fördomar således bildats, där brännpunkten huvudsakligen är 

gruppernas olikheter.  

... vi är för olika, de funkar på ett sätt medan vi funkar på ett annat sätt. Vi håller oss 

undan varandra och undviker konversationer med varandra (IK.1) 

... de vill inte umgås med oss, men det stannar inte där. Inte nog med att de inte vill 

umgås med oss så behandlar de oss dåligt. Går vi förbi de så kan de komma o svära åt en, 

en har spottat på mig, en annan har gått rakt in i min axel. Blir ju att man inte känner sig 

bekväm eller trygg i skolan. De kanske börja med att ogilla först, men sättet de behandlar 

oss gör ju att vi också börjar ogilla de. Det är synd för att vi hade inget emot de alls, 

skulle ju va kul att umgås med folk som är födda här, än bara folk som är i samma 

situation som en själv. (UK.1) 

... ibland känner jag att jag inte orkar gå till skolan. Det känns inte tryggt typ. Jag orkar 

inte se syrianerna. De tror de kan behandla oss som de vill, jag har sett de behandla mina 

kompisar jätte dåligt, och mig också. De svär åt en, gör ett skämt av en och det får mig 

helt ärligt att nästan hata de, eller inte hata, men liksom jag tål de helt enkelt inte, vem 

tror de att de är egentligen?... (UT.2) 

Gemensamt för båda grupper är att respektive grupp betraktar varandra som annorlunda. Som 

tidigare noterat leder detta till att man söker sig till den grupp man finner gemenskap hos och 

trygghet med. Ur en synpunkt kan val av en grupp på så vis innebära att man utesluter andra 

grupper. I det ledet ger detta upphov till ett "Vi- och dom" tänkande. Men ur en 

bedömningssynpunkt framstår det att gruppen "Vi" skapas först när gruppen "Dem" existerar. 

Som en följd av detta blir kontrasterna mellan grupperna ännu tydligare, när de betraktar 

varandra som annorlunda. Om man ser till ungdomarnas utsagor, visar sig en beaktansvärd 

aspekt vara att det är den inrikes födda gruppen som tycks vara först med att skapa en ”Dem” 

grupp. Detta leder till att bilda en motsatsgrupp, nämligen en ”Vi” grupp, med vilken en identitet 

skapas samtidigt som den också förstärks.  
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I led med detta kan Thornbergs (2006:134) perspektiv lyftas fram, som förklarar hur negativa 

föreställningar uppstår på grund av att man definierar individer att tillhöra vissa grupper. Dessa 

gruppers medlemmar anses ha karakteristiska drag i form av negativa bemärkelser, vilket även 

ungdomarna i vår studie tillskriver varandra. Skapandet av negativa föreställningar menar 

Thornberg sker på grund av att individen eftersträvar gemenskap och trygghet, som oftast 

uppstår i samhörighet med en grupp. Genom att individer strävar efter att tillhöra en viss grupp, 

leder det till att olika grupper skapas. Negativa föreställningar mellan olika elevgrupper uppstår 

bl.a. av fördomar, som kan leda till kränkningar och därigenom problematiska konflikter. 

Thornbergs perspektiv har fungerat som viktiga redskap i studien, genom att förstå hur och 

varför grupperingar skapas. 

På så vis kan en problematik urskiljas i de utrikes födda ungdomarnas uttalanden, som noggrant 

påpekar att de blir negativt bemötta av de inrikes födda ungdomarna. De förklarar att det råder en 

viss fientlighet mellan båda grupper, men främst att de inte blir behandlade varken på ett 

likvärdigt eller respektabelt sätt. En bedömning i detta avseende är att de utrikes födda 

ungdomarna underställs de inrikesfödda ungdomarna, som därmed intar en överordnad ställning. 

Som ett led i detta utgör de inrikesfödda ungdomarna en majoritetsgrupp i skolan och kan på så 

vis tyckas ha ett övertag samt en viss maktställning. Detta kan kopplas till en av Thornbergs 

(2006:134) perspektiv, då han menar att grupper som är en majoritet, kan skapa fördomar mot 

andra minoritetsgrupper. Detta menar vi skulle kunna ses som de utrikes födda- och inrikes 

födda ungdomarnas situation. Vi menar att följden av fördomarna kan leda till att de inrikes 

födda ungdomarna behandlar de utrikes födda ungdomarna på ett kränkande sätt som gör att de 

placeras i en lägre position, i en uppenbarligen hierarkisk skala.  

I citaten framhävs även att de utrikes födda ungdomarna visar på en vilja i att umgås och 

integreras med de inrikes födda ungdomarna. Däremot uttrycks en motvilja till en sådan 

interaktion hos de inrikes födda ungdomarna, som i sin tur leder till att ett avstånd skapas mellan 

båda grupper. En av grunderna till klyftan mellan dessa grupper ligger bl.a. i de inrikes födda 

ungdomarnas beteende. På grund av att de inrikes födda ungdomarna har ett avvisande beteende 

gentemot de utrikesfödda ungdomarna, leder det till att delikaledes utvecklar negativa 

uppfattningar gentemot den inrikesfödda gruppen. Som ett resultat av detta utvecklas skolmiljön 

till en tillvaro fylld med konflikter och som därmed kan präglas av otrygghet. 
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En otrygghet i skolmiljön är något som de utrikes födda ungdomarna upplever, men de inrikes 

födda ungdomarna delar emellertid inte samma uppfattning. Detta förklarar de inrikes födda 

ungdomarna genom att de har ett brett socialt nätverk i skolan. Med hänsyn till detta förklaras 

deras upplevelser i skolmiljön vara bekväm och trygg. Anmärkningsvärt, förmedlar de 

inrikesfödda ungdomarna en bild av trygghet som de utrikes födda ungdomarna saknar.  

... det känns bra i skolan, tryggt o skönt, Vi känner de flesta i skolan, känns som att alla är 

syskon på det viset. Men det är bara inom våran grupp som det är så. Typ de andra, 

irakierna, de är ju inte så många, eller de är många, men inte många om man ska jämföra 

med oss... (IK.1) 

... du vet vi är inte lika många som de andra är i skolan, de har syskon, kusiner, 

barndomsvänner som går i skolan. Vi har bara varandra, det är svårt att få nya kompisar, 

de andra känner sig säkert tryggare i skolan för att de har så många de känner, men vi har 

det inte lika lyxigt... (UK.2) 

Vår uppfattning av samtliga respondenters uttalanden är att de bedömer det sociala nätverket 

som en betydelsefull faktor för att trygghet ska etableras. Detta torde bero på att ett brett socialt 

nätverk frammanar ett stort stöd, i samma stund är det dock av vikt att anföra att ett brett nätverk 

nödvändigtvis inte innebär att stöd garanteras. Mot den bakgrunden kan avsaknaden av ett brett 

nätverk därför leda till otrygghet. Vidare kan en annan synvinkel vara om problemet faktiskt 

beror på huruvida de utrikes födda ungdomarna saknar ett brett socialt nätverk, eller att de i 

själva verket inte ens ges en chans att interagera med eleverna i den andra gruppen.       

Vår respondents sätt att uttrycka sig på (UK.2) genom ordvalen ”du vet” har även varit ett 

beaktansvärt uttalande att studera. Vi betraktade det först som ett slangord som ungdomar kan 

använda sig av. Men vid en närmare eftertanke kan vi se detta som en viss försvarsmekanism, 

genom att de försvarar sin situation som något de inte kan rå över. På så vis tycks uttrycket "du 

vet" utgöra ett sätt för de utrikesfödda ungdomarna att förklara den position de befinner sig i, 

samtidigt som det även förstås som ett förhållande mellan de två grupperna som förstås vara 

allmänt känt.  

Ur ett kritiskt perspektiv gör UK.2 ett generellt antagande om att vi känner till den rådande 

konfliktfyllda situationen mellan de två grupperna. En anledning till detta kan vara att vi forskare 
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är inrikes födda ungdomar med utrikes födda föräldrar och att vi därför torde ha kännedom om 

den pågående konflikten mellan grupperna. En annan anledning kan också vara att detta förstås 

vara allmänt känt, något som enligt UK.2 självklart är underförstått. Ett sådant antagande kan 

därför kritiseras, eftersom det kan leda till misstolkning. Men däremot är det ändå viktigt att 

notera att vi redan känner till den konfliktfyllda situationen mellan båda grupper. En intressant 

aspekt i detta sammanhang är på så vis att fastän det inte var mycket som hade sagts ordagrant, 

var det ändå mycket som uttrycktes.  

6.2 Interaktion och grupptillhörighet 
Faktorerna som hindrar en interaktion mellan grupperna är i första hand att dessa ungdomar har 

olika födelseländer. Detta innebär att födelselandet spelar en viktig roll för hur ungdomarna 

interagerar med individer med en annan bakgrund. Svårigheterna med interaktionen emellan 

individer från skilda bakgrunder, beror oftast på deras bristande förståelse för varandra. I sin tur 

skapar detta en spärr för individerna i respektive grupp att ens försöka förstå varandra och 

fokuserar istället på det som skiljer de åt. I ett sådant avseende visar detta på hur ungdomarna 

mer och mer formar den egna identiteten mot något som är olikt de själva. Av den anledningen 

söker sig ungdomarna till den grupp som de känner samhörighet med och väljer samtidigt att 

avstå ifrån den andra. Dock kan ett sådant val tyckas ha en självverkande funktion, eftersom den 

görs som en följd av den bristande förståelsen som råder mellan grupperna och som vartefter 

ökar klyftan p.g.a. kommunikationsbrist. Som ett led i detta blir det därför svårare för båda 

grupper att relatera till varandra och hindrar på så vis en möjlig interaktion.    

Vidare förklarar ungdomarna i varje grupp svårigheterna med att interagera med varandra bl.a. i 

form av en ”bekvämlighetskänsla”. De menar att ett gemensamt tanke- och synsätt är 

grundläggande för samhörighet med en grupp. Det är i led med detta som ungdomarna påstår att 

faktorer såsom klädstil, tankesätt och framför allt språk skapar hinder för ett samspel emellan 

dem. Detta har sin grund i att bekvämligheten, som skapar trygghet, nämligen försvinner och kan 

leda till ett avståndstagande. Denna isär hållning utgör således ett resultat av den s.k. 

bekvämlighetskänslan, med vilken ungdomarna inte upplever sig bekväma med, andra än sina 

gruppmedlemmar. De menar att det krävs en ansträngning att umgås med individer i en annan 

grupp som inte är lik sin egen.  
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… det är svårt att umgås med syrianerna för att vi inte är födda i samma land. De är födda 

i Sverige och vi är födda i Irak, det finns en skillnad du vet, vi tänker olika. Därför umgås 

vi nog inte, vi vill inte ha bråk eller tjafsa med de, det är därför vi håller oss i den övre 

planen i skolan och de håller sig i nedre planen... (UK.2) 

Jag känner inte mig bekväm ibland, när jag ska gå förbi syrianerna till cafeterian till 

exempel. De ska alltid hålla på och slänga ord o så, men när jag är bland mina vänner har 

jag kul och känner mig trygg. Äh jag vet inte, vi är för olika helt enkelt, det är svårt att 

umgås med dem... (UT.1) 

... det är spänningar mellan oss och irakierna. Vi går helt enkelt inte ihop, vi funkar inte 

på samma sätt på grund av många olika saker, det blir inte bekvämt att vara med dem. Vi 

tänker på helt olika sätt, säkert för att dem inte är födda här. Det är därför vi som är födda 

här, håller oss för oss själva och de håller sig för sig själva. (IK.1)  

Med hänsyn till redogörelsen ovan utgör olika födelseländer och bakgrunder faktorer som har 

bidragit till uppdelningen mellan båda grupper i studien. Dådessa individer är födda och 

uppväxta i två olika länder, leder det å ena sidan till skillnader i sättet man ex. ser på relationer 

eller ett specifikt beteende samt vilka normer som anses vara ”rätt”. Å andra sidan är det dock 

viktigt att notera att olika synsätt inte innebär att individer med skilda bakgrunder inte kan 

interagera med varandra eller komma överens. Som ett led i detta är en aspekt värt att beakta 

nämligen att våra olikheter många gånger ändå kan binda oss samman. Emellertid går det inte att 

utesluta risken för att grupperingar ska bildas. Eftersom om man väljer att se till de skillnader 

som ex. finns mellan två grupper, kommer detta säkerligen att leda till en uppdelning som 

grupperingar förorsakar. Detta är även påfallande för grupperna i denna studie, som bildar 

grupperingar baserat på de olikheter som således skiljer de åt.  

Redogörelsen ovan kan förstås något ytterligare utifrån perspektiven social kategorisering och 

social identifikation. Det centrala i perspektiven, betonar grupptillhörigheten som den främsta 

källan till fördomar. Genom att individen skapar en social identitet genom dess omgivning, kan 

individen således identifiera sig själv och därmed sorteras in i en viss grupp. I enlighet med detta 

bekräftas individens identitet genom att han/hon vet vem han/hon är samt vilken grupp denne 
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således vill och kan tillhöra. Genom att tillhöra en viss grupp, kan dettaockså utgöra 

endiskrimineringav andra grupper (Brown, 1988:1-4, 6, 235f). 

Grupptillhörigheten i sin tur leder till klassificering och kategorisering av andra individer inom 

andra grupper. En sådan kategorisering av en grupptillhörighet görs dels för att omvärlden ska 

bli mer förståelig och överblickbar. Dels för att det hjälper människor att utveckla och definiera 

en social identitet, som innebär en persons känsla av vem hon eller han är. Man tillskriver andra 

människor tillhöra vissa grupper och därmed ha de attribut som man förknippar med dessa 

grupper. Man gör alltså en stereotypisering, det vill säga tillskriva egenskaper till alla inom en 

viss kategori (Brown, 1988:1-4, 6, 235f). 

Stereotypisering av andra grupper kan även medföra en ökad upplevd homogenitet inom den 

egna gruppen. Som följd kan detta medföra (en ökad) diskriminering av andra grupper, vilket 

även är vad som sker bland ungdomarna i Liljevalchs internationella läroverk. Förhållandet 

mellan de inrikes födda ungdomarna och de utrikes födda ungdomarna kan förklaras utifrån 

stereotypisering (Thornberg, 2006:134, Brown, 1998:6, 235f). Ett utmärkande beteendemönster 

hos ungdomarna i båda grupper är den ömsesidiga stereotypiseringen, som har uppstått utifrån 

”vi- och de” tänkandet. Med detta menas att det inte spelar någon roll vilken grupptillhörighet 

man har eller vart man placeras i den hierarkiska skalan, fördomar kan existera ändå. Detta är 

illustrativt för grupperna i studien, eftersom de inrikes födda ungdomarna (majoritet) och de 

utrikes födda ungdomarna (minoritet) har formats såväl som uppdelats i förhållande till varandra. 

Återigen pekar konflikterna på ett ”vi- och de” tänkande.  

Som tidigare påpekat spelar trygghet och gemenskap en stor roll inom skapandet av grupper. 

Detta kan förstås utifrån Thornbergs (2006:119) forskning som menar att individer behöver 

gemenskap och trygghet, vilket uppstår i form av grupperingar. Gemensamma nämnare som 

sammanhåller en grupp är gemensam bakgrund, historia, uppväxt etc. vilket Hansson (2001:65) 

även lyfter fram. Dessa karakteristiska nämnare är även de faktorer som leder till en åtskillnad av 

en annan grupp. När grupper därmed är åtskilda kan det leda till olika negativa föreställningar 

om varandra, som således resulterar i ständiga negativa sociala interaktioner. I sin tur kan detta 

framkalla konflikter mellan grupperna. Konflikterna mellan ungdomarna kan ses som ett resultat 

av att ungdomarna från respektive grupp undviker ett samspel.Olikheterna mellan grupperna 

sätter således ett hinder för interaktionen. På så vis framstår respektive grupps födelseland 



32 
 

fungera som en identitetsmarkör, som innebär att ungdomarna i båda grupper upplever därmed 

en särskild samhörighet med de individerna som har en likartad bakgrund.  

Med detta menas följaktligen att ungdomarna väljer att alliera sig med individer från det egna 

födelselandet. Ungdomarna som är födda i Sverige har haft en uppväxt som, i hög utsträckning, 

skiljer sig från dem utrikes föddas uppväxt. I led med detta uppstår det skillnader hos samtliga 

ungdomar gällande tankesättet. Detta torde förklaras genom att en situation som i Sverige skulle 

anses vara normal, snarare definieras som onormal i Irak och vice versa. På så sätt resulterar det i 

att ungdomarna har olika synsätt på vad som betraktas vara rätt och fel, eller normalt samt 

onormalt. Sådana skillnader resulterar, anmärkningsvärt, i att en grupp undandrar sig från en 

annan grupp som har annorlunda tankesätt. Situationer som utmanar likväl ifrågasätter deras 

identitet, bestående av deras erfarenheter, upplevelser, värderingar och egenskaper är även en 

åtskillnad som leder till att grupper inte kan integreras. Detta kan därmed leda till att ungdomar 

istället söker sig till en gemenskap samt trygghet och väljer på så sätt att undvika det som är 

främmande. 

6.3 Tankesätt 
Det skilda tankesättet som båda grupper har kan även förklaras utifrån hur de betraktar andra 

utöver sina gruppmedlemmar. De inrikes födda klassificerar de utrikes födda ungdomarna vara 

underordnade, då dessa har bebott landet under en kortare tid. De anser att de utrikes födda 

ungdomarna har brist på kunskap om det svenska samhället och de regler samt normer som 

gäller. Med detta menar de att dem utrikes födda ungdomarna inte har ett beteende och synsätt 

som ”krävs” för att de ska accepteras som likvärdiga individer. I och med detta betraktats dem 

inte att vara tillräckligt moderna. 

... ja men du vet, de är inte som oss, de är omoderna, de beter sig som om de fortfarande 

bor i Irak. Och det finns också de som beter sig hur de vill, de får lite frihet och börjar 

flippa ur. Det funkar inte så i Sverige du vet. Det finns beteenden som kallas normala och 

onormala. De förstår sig inte på de här än. De vet inte hur man ska bete sig och prata här. 

Vi i Sverige tar hänsyn till de här oskrivna reglerna, sitter man i tåget så beter man sig på 

ett sätt. Är man i skolan så beter man sig på ett annat sätt. Men de förstår inte riktig hur 

man ska bete sig i olika platser... (IK.1) 
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... nej men alltså jag vet inte, de måste förstå att i olika länder finns olika normer och 

regler för hur man ska bete sig och prata. De är inte i Irak längre, de kan inte förvänta sig 

att vi ska ta till oss deras omoderna sätt att tänka, de måste anpassa sig till oss...(IT.2) 

Skillnader som visar på hur ungdomarna från respektive grupp ser på saker och ting, är 

exempelvis synsättet på kvinnan. De inrikes födda ungdomarna framhäver att de utrikes födda 

ungdomarna har ett ”omodernt tänkande”. Ungdomarna menar att uppväxten i Sverige har 

bidragit till att deras syn på kvinnans val och rättigheter är annorlunda till skillnad från hur 

exempelvis människor i mellanöstern ser på kvinnan. Detta kan vi illustrera bl.a.utifrån dessa 

uttalanden: 

Vi som är födda och uppväxta i Sverige, har självklart ett annat synsätt på exempelvis 

kvinnan än de som kommer från mellanöstern. För det första, kvinnan har inte så stora 

rättigheter där. Hon kan knappt göra något, antingen får hon ett så dåligt rykte så att 

hennes liv förstörs, eller så dödas hon. Det är ju jätte synd. Men här i Sverige kan 

kvinnan göra mycket mer, hon kan jobba, plugga, festa, ha ett öppet förhållande utan att 

vara gift, bo själv, resa själv, och ja du förstår vad jag menar... (IT.1) 

... det jag tycker är synd, är sättet kvinnan behandlas i exempelvis mellanöstern. Hon får 

knappt göra något, eller nu är det inte som förr, lite frihet har man trots allt, men det är 

fortfarande stora skillnader mellan Sverige och där. De får knappt bestämma vad de ska 

ha på sig, eller ens ha något som heter pojkvän. Det är antingen att man gömmer sig, eller 

måste gifta sig direkt. Här i Sverige är det ju inte så, självklart finns det vissa fall där de 

håller fast till deras regler. Men det jag försöker säga är att de är så omoderna, de tänker i 

samma banor som de gjorde i sina hemländer. Okej de umgås med killkompisar, men så 

fort de ser en tjej ha ett öppet förhållande så börjar de prata skit om henne bara för att de 

tycker att det är fel...(IK.2) 

Citaten belyser de inrikes födda ungdomarnas syn kring skillnader och hur de betraktar de utrikes 

födda ungdomarna som omoderna tänkare. Eftersom de inrikes födda ungdomarna inte tycker sig 

ha ett gemensamt tankesätt med de utrikes födda ungdomarna, är dem därför hela tiden noga med 

att understryka skillnaderna mellan dem. Men värt att beakta är dock att under intervjuerna med 
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samtliga respondenter ställdes aldrig någon fråga om just kvinnor, det är därför särskilt 

betydande att båda grupper väljer att lyfta fram just synen om kvinnan som en olikhetsfaktor.    

Det var väldigt svårt att anpassa sig i början här i Sverige, jag tycker att alla var så 

konstiga för att det inte alls hur människor är i Irak. Men det var bara i början. Nu trivs 

jag bra och gillar det svenska samhället. Men däremot förstår jag mig inte på tjejerna som 

är födda här. De är så manliga, de är kaxiga, svär och högljudda. Så ska inte en tjej vara, 

hon ska vara lugn och fin… (UT.2) 

...Typ en skillnad som finns mellan oss är sättet tjejerna beter sig. Tjejerna här skäms typ 

inte, de klär sig väldigt blottat, de svär för mycket, de är ute och festar hela tiden och 

dricker. Jag blev väldigt förvånad över att tjejerna som ändå har utländskt bakgrund beter 

sig så. Tycker inte att det är acceptabelt. Jag tycker att självklart ska tjejer kunna ha kul o 

så, men inte på det viset heller... (UK.2) 

En intressant händelse under i intervjun, med de utrikes födda ungdomarna, är att de till en 

början är angelägna om att lyfta fram de skillnader som finns mellan dem och de inrikes födda 

ungdomarna. Men vartefter sker en märklig vändning, som leder till att de utrikes födda 

ungdomarnas uttalanden brister genom att de i samma stund ändå tar upp att det inte finns så 

stora skillnader som det tidigare har pekats på. Med hänsyn till detta ställde vi oss frågande till 

de utrikes födda ungdomarna, då de tycks ha något av ett paradoxalt synsätt. Detta gör att deras 

resonemang på så vis blir motsägelsefulla och som under intervjun leder oss in på vår följdfråga, 

då vi förklarar att vi upplever att deras utsagor inte riktigt går ihop.  

Anledningen till att vi ställde oss ifrågasättande till detta beror dels på att vi ville förstå vad dem 

egentligen menade. Dels för att man inte heller kan förmoda att det kanske finns skillnader eller 

inte, när det handlar om en sådan konfliktfylld situation som råder mellan just dessa två grupper. 

Men efter att de utrikes födda ungdomarna inser att deras utsagor innehåller avvikande 

ståndpunkter, blir en omedelbar reaktion att noggrant och tydligt justera missuppfattningar. På 

samma gång görs även ett uttalande om att det faktiskt föreligger skillnader mellan båda grupper 

och varpå de utrikesfödda ungdomarna förklarar att konflikten inte kan undgås.     

Vad gäller de inrikes födda ungdomarna, anför dem att en uteslutning av de utrikes födda 

ungdomarna sker bl.a. på grundval av olikheter i tankesättet. Genom att de väljer att utesluta 
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dem, markeras en så kallad överlägsenhet gentemot de utrikes födda ungdomarna, som dem är 

fullt medvetna om. Detta framgår tydligt genom dessa uttalanden:  

… vår grupp, eller vårt folk syrianer, de ser sig som bäst, finast och vackrast. De ser sig 

vara överlägsna och bättre. De utrikes födda är olik oss, därför ser vi ner på dem. Det 

handlar om status du vet. Det blir att vi inte vill umgås med de andra och att de inte vågar 

gå fram till oss, de är rädda för responsen, rädda för att bli nekade av oss, för att vi är ju 

en majoritet i skolan och har därför övertaget… (IK.2) 

… vi har övertaget i skolan, vi har hela nedre våningen, medan de gömmer sig i övre 

våningen, som är ju den mobbade, opopulära våningen, men samtidigt, vi har övertaget 

och vi gör ju också att de inte vill umgås med de, vi är inte direkt så snälla av 

oss…(IK.1)  

Vad gäller IK.2: s uttalande är vår bedömning att han har ett ödmjukt förhållningssätt och 

förhåller sig relativt opartiskt till situationen. Han uttalar sig om det syrianska folket i stort och 

förklarar samtidigt att han inte delar samma syn, utan försöker enbart att klarlägga hur det 

faktiskt är. En sådan bedömning kunde vi göra genom att studera IK.2: s kroppsgester, 

förhållningssätt och tonfall, vilka alla indikerade på neutralitet samt att han inte heller avsåg att 

förespråka den egna folkgruppen. Med utgångspunkt i IK.2 och IK. 1: s uttalanden kan man 

fästa uppmärksamheten på hur två olika grupper ställs i kontrast mot varandra, nämligen de 

inrikes födda ungdomarna som en majoritetsgrupp och de utrikes födda ungdomarna som en 

minoritetsgrupp. Vad som bidragit till att de inrikes födda ungdomarna definieras sig själva som 

en överlägsen grupp och den andra gruppen som underlägsen, är framförallt att de är infödda i 

landet. Då de bott i Sverige en mycket längre tid än den utrikes födda gruppen, tycker dem sig ha 

mer kunskap om det svenska samhället och de regler samt normer som råder. I linje med detta 

accepteras de inte som jämlika individer, eftersom de inte betraktas ha ett sådant beteende och 

synsätt som krävs för att accepteras.  
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6.4 Klädstil 
Ytterligare en faktor där ömsesidiga värderingar inte delas, är klädstilen. De inrikes födda 

ungdomarna förklarar att klädstilen i Södertälje utgör en viktig faktor för acceptans. Med detta 

menas att klädstilen anses vara centralt för huruvida en person blir accepterad och populär i 

samhället. Vidare pekar det på att de utrikes födda ungdomarna inte tycks ha en ”modern” 

klädstil. Vi ställde frågan vad som utmärker Södertälje beträffande klädstilen och hur en typ av 

stil kan leda till att man antingen blir accepterad eller betraktad som avvikande. Ungdomarna 

från gruppen inrikes födda, förklarar att detta frambringats genom att folkslaget syrianer 

konstruerat en slags norm om vikten av en mode rik klädstil. De menar att klädstilen hos syrianer 

är en viktig del i livet, det vill säga att klä sig efter modet.  

Vidare förklaras att de som har en annorlunda klädstil, avviker på så sätt från modet och anses 

därmed ha en omodern klädstil. I linje med detta betraktas personer som är dylika beskrivningen 

ovan, vara omoderna och avvikande. Liknande beskrivning går även att urskiljas i Lalander & 

Johanssons (2002:71) studie, som förklarar vilken effekt en klädstil har på individens position i 

samhället. Han menar att en ungdomsgrupp bedöms synnerligen utifrån klädstilen. Bedömningen 

i sin tur avgör vilken position gruppen har i ungdomshierarkin. Vi har tidigare påpekat att 

ungdomarnas skillnader i tankesättet,leder till att de inrikes födda ungdomarna kategoriserar de 

utrikes födda ungdomarna som underordnade. Men faktum är att även klädstilen utgör en 

omständighet som förstärker denna klassificering, då de inrikes födda ungdomarna anser 

klädstilen hos den andra gruppen vara omodern. Således vittnar detta för att även klädstilen utgör 

en betydelsefull faktor i konflikten mellan grupperna. Citaten nedan styrker därmed denna 

uppfattning och visar hur de utrikes födda ungdomarna bedöms tillhöra en låg position i 

ungdomshierarkin.  

... för det första så tänker de inte som oss, för det andra så kan dem inte bra svenska. Och 

sist men inte minst så klär de sig fult. De vet knappt vad mode är. Det visar att de inte 

anpassat sig till modet som finns i Sverige, det blir ju pinsamt att umgås med dem. De 

klär sig som om de fortfarande bodde i Irak... (IK.2) 

 ... i Södertälje är det jätte viktigt att man har kläder från det senaste modet, speciellt hos 

syrianerna. Har man inte det så får man oftast negativa kommentarer och blickar. De 
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andra har en omodern stil, de klär inte sig som oss, det därför de hamnar utanför för de 

inte ses ha hög status... (IT.1) 

För att kunna bedöma huruvida det finns likheter eller skillnader i synsättet på klädstilen mellan 

grupperna, frågade vi samtliga utrikes födda ungdomar hur deras syn är vad gäller klädstil och 

mode. I och med att ungdomarna inte självmant lyfte fram klädstilen som ett ämne, kände vi ett 

behov att få fram deras tankar kring klädstilen. På så sätt fick vi detta besvarat.  

... något som jag märkt och fått uppleva hos de andra tjejerna, är att de tittar snett och kan 

kalla mig för olika saker för min klädstil. De kan skrika ut en massa elaka kommentarer 

där de säger att min stil är ful och att jag borde skicka tillbaka de till Irak. Men helt ärligt, 

jag tycker inte att det finns stora skillnader mellan min klädstil och deras klädstil. Vi 

köper från samma stan och från samma affärer, förstår inte varför de ska hålla på det viset 

och såra en för hur man klär sig... (UT.1) 

Citatet visar på hur en av ungdomarna från den utrikes födda gruppen resonerar kring en likhet 

som hon finner med den andra gruppen, men som hon dock upplevt vara en skillnad i den andra 

gruppens mening. Liknande uttalanden fann vi hos alla gruppmedlemmar som är utrikes födda, 

som menar att deras klädstil uppfattas vara annorlunda av den andra gruppen, men som de inte 

alls tycker stämma. Vidare förklarar UT.1 att det inte är en skillnad i klädstilarna mellan 

grupperna, eftersom de trots allt handlar ifrån samma affärer. Med hänsyn till respondent UT.1 

uttalande framstår en tydlig observation att de två grupperna resonerar på helt skilda sätt. Med 

detta menas att UT.1 å ena sidan inte finner klädstilen som en särskiljande faktor, då hon alltså 

inte tillmäter klädstilen en stor tyngd eller betydelse som en orsak för att skilja dessa grupper åt. 

Medan de inrikes födda ungdomarna å andra sidan utgår ifrån ett annat resonemang, vari dem 

tydligt rangordnar ungdomar i ett hierarkiskt system utifrån klädstilen. I sin tur visar detta 

återigen på hur båda grupper skiljer sig i tankesättet.            

Situationen som de utrikes födda ungdomarna befinner sig i kan förklaras något ytterligare med 

hjälp av undersökningen The CulturalNegatiationsOf Korean Immigrant Youth(2005:172–182), 

som belyser svårigheterna som unga sydkoreaner fick uppleva i samband med invandringen till 

USA. Ungdomarna kände sig diskriminerade, vilket berodde främst på deras utseende och 

klädstil. Sambandet mellan den undersökningen och vår studie, är att ungdomarna invandrat från 
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ett land till ett annat, som lett tillatt de nyanlända upplevde sig diskriminerade. Detta då de 

etablerade ungdomarna inte ansett att de nyanlända ungdomarnas klädstil hade likheter med den 

dåvarande klädstilen, i det amerikanska samhället. En personlig bedömningssynpunkt är därmed 

att när något är främmande är det oftast lättare att betrakta det som onormalt och därav hellre 

stöta bort det, än att acceptera det. Ett liknande beteende går att urskilja även hos de inrikes 

födda ungdomarna, som stöter ifrån de utrikes födda ungdomarna bl.a. på grund val av klädstil.  

6.5 Etablering och Normer 

De inrikes födda ungdomarnas starka gruppsammanhållning är även vad som bidragit till att 

deras grupp har förstärkts som homogen och välkomnar därför inte in ”nya” medlemmar. Detta 

går också att urskilja i Elias (1999:116–117, 167) studie som beskriver att en stark 

gruppsammanhållning skapar ett maktförhållande som leder till att en grupp kan utesluta den 

andra gruppen, genom exempelvis att stigmatisera den andra gruppen. I detta fall är det de 

inrikes födda ungdomarna som stigmatiserar de utrikes födda, för att de inte tycks nå upp till 

samhälleliga normer om bland annat klädstilen. Elias belyser att om ungdomarna brister i sin 

förmåga att uppnå de samhälleliga normer som finns, resulterar detta i att ett ”vi och dem” 

tänkande konstrueras. På så vis sker en uppdelning som utgår ifrån ”vi och dem”. I anknytning 

till detta utgör Svenssons (2007:19,50) perspektiv om det normala och onormala en betydelsefull 

förklaring till vad som orsakar en uppdelning, d.v.s. ett ”vi- och dem” tänkande. Svensson menar 

att det”normala” och ”onormala” utgör två olika kategorier. Det normala brukar förklaras utifrån 

ens uppväxt, samhället, sedvanor etc. Men det är framför allt normer som finns uppsatta i 

samhället,vilka fungerar som anvisningar för hur man bör handla och uppföra sig, som därmed 

också visar vad som är normalt. Följer man normerna i samhället är det lättare att bli accepterad 

som normal.  

Men eftersom de utrikes födda ungdomarna är nya i samhället och inte hunnit ta del av alla 

normer som råder, har dessa blivit kategoriserade som avvikande. För att kunna ta del av vad 

som betraktas vara normalt kan man tycka att tålmodighet är en möjlighet för de nyanlända att 

skolas in i och ta del av det, som för dem, förmodligen är nytt samt främmande. Vi har även ställt 

oss frågande till varför de inrikes födda ungdomarna inte uppfattas vara tillmötesgående och 

välkomnande mot de utrikes födda ungdomarna. På det sättet skapar de inrikes födda 

ungdomarna ett hinder för att integreras med ungdomarna i den utrikes födda gruppen. 
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Ur en synpunkt kan den inrikes födda gruppens förhållningssätt tyckas vara förvånande, eftersom 

de är trots allt medvetna om de utrikes födda ungdomarnas distinkta övergång och svåra 

anpassning ifrån ett land till ett annat. En annan synpunkt är dock att vi samtidigt har en viss 

förståelse för de inrikes födda ungdomarnas beteende. Detta, med grund i att Sverige är det enda 

hem som dem någonsin känt till och som infödda i ett svenskt samhälle skapat trygghet samt 

etablerat sig. Det kan därför uppstå svårigheter när någon främmande kommer och ställer 

anspråk på en plats som för dem är trygg likaså säker. I det ledet torde detta medföra att de 

inrikes födda ungdomarna kan uppleva sin trygga omgivning och tillvaro att utmanas, på så sätt 

blir det istället enklare att avfärda interaktionen med en annan grupp.   

I sin helhetär en bedömning att kategoriseringar av grupper och normer har bidragit till en 

uttaladojämlikhet mellan dessa grupper.Detta kan vi relatera till Svensson (2007:38,88) som 

behandlar att grupper i regel kategoriseras som antingen aktiva eller passiva. Med detta menas att 

som en outsider kategoriseras man i en passiv grupp, eftersom de har egenskaper och beteenden 

som skiljer sig ifrån den aktiva gruppen.Medan den aktiva gruppen däremot består av insiders, 

dvs. en etablerad grupp vars beteenden och normer ska följas. Detta är även illustrativt för 

grupperna i vår studie, eftersom den inrikes födda gruppen klassificeras som insiders m.a.o. den 

aktiva (majoritets) gruppen och de utrikes födda ungdomarna som den passiva gruppen i form av 

outsiders.Men de utrikes födda ungdomarna upplever dock inte situationen på samma sätt, 

eftersom dem inte ser på sig själva som en passiv grupp. Derasuppfattningär istället att dem är 

aktiva inom den egna gruppen, inom vilken de således är populära.  

I skolan är dem majoriteten, de är fler och alla syrianer känner varandra. För att dem är 

fler, så tror dem att dem kan bestämma och att dem är populärare än oss. Men vi ser det 

inte på det sättet. De kanske är populära allmänt men det är inget vi bryr oss om. Vi har 

vår egen grupp där vissa är mer populär än andra… (UK.2) 

... bara för att de kan mer om oss om allt möjligt i det här landet, tror dem att de 

bestämmer. Dem tror att vi e mobbade typ. Men det är vi verkligen inte. Vi har jätteroligt 

tillsammans, och här på det över planet i skolan är alla mycket trevligare. Våra 

förutsättningar har sett likadana ut och därför finns det en speciell gemenskap mellan oss. 

Men vi är verkligen inte mobbade, vi är ju precis som dem, jag tycker faktiskt att det är 

jobbigt att dem ser på oss på det sättet… (UT.1) 
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Eftersom gruppen med inrikes födda ungdomar är en majoritet i skolan, leder det till att ”vi och 

dem” tänkandet förstärks. Anledningen till det är främst för att majoriteten betraktas vara vanliga 

och normala, till skillnad ifrån minoriteten vilkenses som annorlunda. Eftersom de inrikes födda 

ungdomarna ser sig själva som den aktiva gruppen med övertaget i skolan, väljer de utrikes 

födda ungdomarna att undandra sig. Därigenom uppstår känslan av dominans hos de inrikes 

födda ungdomarna, som gör att dem i form av en majoritet definierar sin grupp som den normala. 

Resultatet blir att de inrikes födda ungdomarna på motsvarande sätt också definierar vilka som är 

annorlunda och kategoriserar på så vis andra grupper. I och med att de inrikes födda ungdomarna 

är medvetna om att skolan består av två stora grupper, varav deras grupp utgör den större, blir 

det viktigt för de att visa och bibehålla gruppens plats som den överlägsna. Strategin de använder 

sig av är att kategorisera och peka ut de utrikes födda ungdomarna som den underlägsna 

gruppen. Utifrån en analytisk infallsvinkel framstår den inrikes födda gruppen alltjämt ivriga 

med att peka ut en grupp. En orsak till ett sådant beteende kan därför vara ett sätt för dem att 

försvara sig, för att själva inte riskera att bli den utpekade gruppen.  

Utifrån ett analyserande perspektiv skildrar detta två motpoler, vars synssätt i hög grad skiljer sig 

ifrån varandra och fungerar därför som kontraster. Dock har vi i vår undersökning kommit fram 

till att gruppernas skiljaktigheter i grund och botten tycks ligga i deras synsätt. Med detta menas 

att gruppernas syn på varandra visar sig vara den egentliga orsaken till att kontrasterna förstärks 

och kontrasterna i sin tur framstår som ett resultat av fördomar. Som tidigare påpekats uppstår 

fördomar oftast utifrån ett ”vi- och de” tänkande. Därmed bildas en negativ föreställning, vilken 

leder till att en grupp av personer kan uppfattas på ett fördomsfullt sätt och leder därigenom till 

en ofrivillig placering i en viss kategori. Om man ser till UT.1 yttrande visar detta ett tydligt 

missnöje om de negativa föreställningarna om deras grupp, eftersom hon anser att de har blivit 

felaktigt uppfattade. Som ett led i detta uttrycker hon att den felaktiga bilden om dem som grupp, 

har föranlett till att de blivit orättvist kategoriserade som en underlägsen grupp. Med 

utgångspunkt i detta byggs således en konflikt, somkan leda till den gruppuppdelning som skett i 

Liljevalchs internationella läroverk.   

Detta kan kopplas till Elias och Scotsons (1999:116–117, 167) studie, som behandlar hur en 

grupp blivit kategoriserad som outsiders på grund av att de var nyanlända i ett samhälle där det 

redan fanns normer. Elias och Scotsons förklarar att avsaknaden av ett socialt kapital leder till att 
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man blir en outsidergrupp.Något som de etablerade individerna i samhället redan har, eftersom 

de bebott området under en längre tid.I samband med detta kategoriseras outsiders som en 

underlägsen grupp. De utrikes födda ungdomarna befinner sig i en likartad situation, då de 

upplever en känsla av utanförskap pga. sin sociala status. Situationen som de utrikes födda 

ungdomarna befinner sig i är att de hamnar ”utanför” kretsen som är skapad av de inrikes födda 

ungdomarna. Det leder till att de inte blir accepterade, trots att de tycker att dem har anpassat sig.  

Följden blir att ungdomarna i vår studie hamnar i en situation likt de ny immigrerade 

ungdomarna i undersökningen,”The Cultural Negotiationsof Korean Immigrant Youth” 

(2005;172-182). Detta bero på att de ny immigrerade ungdomarna genomgick liknande 

svårigheter som ungdomarna i vår studie. Detta med grund i att dem försökte anpassa sig till den 

nya kulturen i landet, samtidigt som de försökte att behålla sina egna traditioner. Men det ställdes 

krav på ungdomarnasom förväntades att byta sin identitet för att passa in i samhället och även 

följa de rådande normerna. På detta sätt skulle demdärmed inte bli betraktade som avvikande.  

Detta mönster är även kännetecknande för de utrikesfödda ungdomarna i vår studie, eftersom 

demockså betraktas somen avvikande grupp ifrån det som anses vara normalt. Som ett led i detta 

ställs dem därför i kontrast mot de inrikes födda ungdomarna, eftersom de är den gruppsom 

klassificeras vara den normala. Emellertid får man inte glömma bort att de inrikes födda 

ungdomarna också har en utländsk bakgrund, som innebär att även demhar egna traditioner och 

normer utöver de som redan finns uppsatta i det svenska samhället.Ur en kritisk synvinkel kan de 

inrikes födda ungdomarnas förhållningssätt gentemot de utrikes födda ungdomarna, därför 

tyckas vara konstigt eftersom båda grupper lever i två kulturer. 

Dock är skillnaden mellan grupperna att den utrikes födda gruppen försöker att anamma den nya 

svenska kulturen och samtidigt behålla den egna kulturens traditioner. I sin tur leder detta till att 

en kulturkrock uppstår och som kan medföra svårigheter för dessa ungdomar att balansera båda 

kulturer i förhållande till varandra. Deras situation blir på det viset komplext, som kan leda till att 

försvåra deras försök i att anpassa sig och kan därmed fungera som ytterligare ett hinder för dem 

att integreras med den inrikes födda gruppen.Till skillnad från de utrikesfödda ungdomarna som 

upplever att de lever mellan två kulturer,upplever de inrikes födda ungdomarnas istället att de 

lever med två kulturer.  
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Under intervjuerna förklarar de inrikes födda ungdomarna att de förenat båda kulturer, dels 

genom att anpassa sig till det svenska samhället och dels genom att bevara den ursprungliga 

kulturens traditioner samt seder. Om man jämför båda gruppers utsagor framkommer en del 

likheter, men i sina uttalanden är de inrikes födda ungdomarna dock noga med att betona att de 

skiljer sig ifrån de utrikes födda ungdomarnas ”omoderna tänkande”. Med hänsyn till detta 

betraktar de inrikes födda ungdomarna sig som en etablerad grupp, tillhörande den inre kretsen 

och uppfattar sig därför som den normala. Som tidigare noterats identifierar de inrikes födda 

ungdomarna den utrikes födda gruppen som den onormala, genom att de urskiljer sig som den 

normala. Ännu en gång påvisar detta hur negativa föreställningar med utgångspunkt i ett ”vi- och 

de” tänkande fungerar som en underliggande faktor i den konfliktfyllda situationen.  

Detta kan även förstås utifrån Kerstin Svenssons (2007:74-75f) perspektiv, som förklarar normer 

som handlingsregler, det vill säga en anvisning för hur en individ bör handla i olika situationer. 

Vad som anses vara normalt förstås däri på olika sätt beroende på uppväxt, samhället man 

befinner sig i och traditioner etc. Svensson menar att människor dras till grupper där det finns en 

känsla av samhörighet och trygghet. Vidare förklarar Svensson att den som inte uppfyller 

samhällets ideal av normalitet kan komma att definieras som avvikare. Därmed kan man förstå 

ungdomarnas val av grupp. Samtliga söker sig till grupper där de kan finna gemenskap, trygghet 

samt bekvämlighet och på det sättet undvika känslan av utanförskap. En grupptillhörighet kan 

skapa en känsla av acceptans och trygghet. Men genom att välja en grupp, innebär dettasamtidigt 

att man utesluter andra grupper. 
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7. Slutdiskussion 
På ett övergripande plan kan konstateras att det råder en konfliktfylld situation i Liljevalchs 

internationella läroverk som har resulterat i att skapa två distinkta grupper. Med hjälp av 

undersökningen framstår det tydligt att situationen i skolan är konfliktfylld och betingas av 

bakomliggande faktorer som bl.a. ”vi- och de” tänkande, fördomar, negativa föreställningar, 

tankesätt, klädstil. Detta vittnar i sin tur för att den konfliktfyllda situationen inte varken orsakas 

eller kännetecknas av en enda konflikt. Istället visar detta på att ovannämnda bakomliggande 

faktorer är vad som i själva verket bidrar till den rådande situationen och tydliggör samtidigt att 

situationen bottnar i olika konflikter.  Faktorer som bakgrund, språk, klädstil och tankesätt etc. 

framställs som åtskillnader vilka skapar en klyfta mellan ungdomarna från respektive grupp. 

Detta problematiserar och hindrar således möjligheten till ett samspel mellan ungdomarna. 

Med utgångspunkt i detta uppstår stridigheter som leder till en osämja mellan grupperna och som 

därigenom skapar ett fientligt förhållningssätt emellan dem. Det konfliktfyllda förhållandet 

mellan den inrikes födda- och utrikes födda gruppen är att skillnaderna mellan dem bildar en isär 

hållning. I sin tur beror detta på att kontrasterna mellan grupperna förstärks, för att de hela tiden 

ställs som varandras motpoler. Kruxet i detta ligger, som tidigare noterats, i ett fördomsfullt 

synssätt som skapas utifrån negativa föreställningar. Som ett led i detta konstrueras därmed ett 

”vi- och de” tänkande, som således är betecknande för uppdelningen mellan båda grupper i 

denna studie (se avsnitt 6.1s. 24,26).  

Mot den bakgrunden är en personlig bedömning således att ett flertal olika faktorer utgör de 

grundläggande såväl som de underliggande orsakerna till den konfliktfyllda situationen mellan 

grupperna. Men en beaktansvärd aspekt i detta avseende är att båda grupper utgår ifrån en mer 

eller mindre gemensam uppfattning om att den rådande situationen emellan dem faktiskt beror på 

dessa faktorer. På motsvarande sätt framkommer också en divergens genom att grupperna både 

upplever och ser på situationen på olika sätt. Detta kan exemplifieras utifrån klädfaktorn, där det 

å ena sidan framkommer i den utrikes födda gruppen att klädstil inte bedöms som en särskiljande 

orsak. Medan i den inrikes födda gruppen å andra sidan uttryckligen värderas som en avgörande 

identitetsmarkör för att passa in och därmed accepteras (se avsnitt.6.4.s36, 37).  
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I ett sådant hänseende bildas s.k. ”sociala” restriktioner som hindrar en möjlig interaktion mellan 

grupperna. Med hjälp av denna studie framstår det klart att faktorer såsom klädstil, negativa 

föreställningar och ett s.k. omodernt tänkande fungerar som stötestenar vilka gör att en 

interaktion därför blir svåruppnåelig. Detta beror i sin tur på att det finns normer samt koder 

vilka fungerar som riktlinjer för hur man ska klä sig, handla och även att tänka. Därmed pekar 

detta på att ett avvikande från det som klassificeras som normalt, leder till att man identifieras 

som onormal (se avsnitt 6.5. s. 38). I samband med detta ökas spänningarna mellan grupperna, 

som leder till att föda upp den konfliktfyllda situationen ännu mer. Slutligen leder detta till att 

hämma, istället för att möjliggöra, en interaktion mellan grupperna.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

9.1.1 Frågor riktade till de utrikesfödda ungdomarna 
Var är du född? 

Hur gammal är du? 

När kom till Sverige? 

Hur länge har du gått i den här skolan? 

Hur upplever du skolmiljön? 

Trivs du i skolan? 

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

Har du svårigheter när det gäller att skapa nya relationer? 

Hur ser din umgängeskrets ut? 

Umgås du med någon som är utrikesfödd?  

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

Umgås du med någon som är inrikesfödd? 

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

Hur upplever du ungdomarna i skolan som är inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar? 

Upplever du att det finns en skillnad mellan ungdomar här på skolan som är inrikesfödda och 

utrikesfödda? 

Är det något som gjort det svårt för dig att samspela med andra i skolan? 

Hur ser du på grupperingarna på skolan och varför tror du att dessa uppstår? 
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Vad skulle kunna förbättra sammanhållningen mellan inrikesfödda-och utrikesfödda 

ungdomarna? 

9.1.2 Frågor riktade till de inrikesfödda ungdomarna 
Hur gammal är du? 

Var kommer dina föräldrar ifrån? 

Hur länge har du gått i den här skolan? 

Hur upplever du skolmiljön? 

Trivs du i skolan 

            - Ja, varför? Nej, varför inte? 

Har du svårigheter när det gäller att skapa nya relationer? 

Hur ser din umgängeskrets ut? 

Umgås du med någon som är utrikesfödd?  

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

Umgås du med någon som är inrikesfödd? 

- Ja, varför? Nej, varför inte? 

Hur upplever du ungdomarna i skolan som är inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar? 

Upplever du att det finns en skillnad mellan ungdomarna de som är inrikesfödda och 

utrikesfödda? 

Är det något som gjort det svårt för dig att samspela med andra i skolan? 

Hur ser du på grupperingarna på skolan och varför tror du att dessa uppstår? 
 
Vad skulle kunna förbättra sammanhållningen mellan inrikesfödda och utrikesfödda? 
 
 

 


