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1. Inledning 
”Viktiga och grundläggande frågor kan man sällan studera utan att medierna 

spelar en roll.”1

Skola och medier som kunskapskällor 
Skolundervisningens uppdrag har aldrig enbart varit att förse eleverna med 
ämneskunskaper och fakta. Vid sidan om detta har uppgiften allt sedan andra 
världskrigets slut också varit att fostra eleverna till fritt tänkande samhälls-
medborgare, enligt de normer och värderingar som samhället för tillfället 
efterfrågat. Karin Dahl påpekar i Svenskämnets historia (1999) hur national-
socialisternas excesser under 1930- och 40-talen, gjorde frågan om 
auktoritetstro och demokratiska processer akut inom utbildningssystemet.2 
Elevernas fostran till kompetenta medborgare i ett demokratiskt samhälle är 
alltså en fråga om förskjutning av makt- och kunskapsrelationer. Medborgar-
fostran av idag ska enligt styrdokumenten ske på de demokratiska grunder det 
svenska samhällslivet vilar på. Gemensamma värderingar som explicit uttalas 
är exempelvis människolivets okränkbarhet och lika värde, samt solidaritet 
med svaga och utsatta individer och grupper.3 Denna fostran förväntas 
utmynna i att eleverna utvecklar sin förmåga att praktisera rättskänsla, gene-
rositet, tolerans och ansvarstagande i vardagen. Läroplanskommittén skriver 
att ”det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” [min kurs.].4 
Främlingsfientlighet och intolerans måste därför i skolan bemötas med 
”kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.  

Inget skolämne kan avsvära sig det dubbla kunskaps- och demokrati-
uppdraget, utan all undervisning ska genomsyras av dem båda. Lena Fritzén 
beskriver emellertid i en artikel i Utbildning & Demokrati (2003) hur de båda 
uppdragen traditionellt uppfattats som separata enheter eller rent av som 
konkurrenter till varandra.5 Ämneskunskaperna relateras, enligt henne, på ett 
                                                 
1 Jan Thavenius, Den motsägelsefulla bildningen, Stockholm 1995, s. 223. 
2 Karin Dhal, ”Från färdighetsträning till språkutveckling”, Svenskämnets historia, red. Jan 

Thavenius, Lund 1999, s. 41. Se även Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria, sjätte 
upplagan, Lund 1999, s.73. 

3 Gymnasieskolans regelbok 2001/2002, Lpf 94, sammanställd av Lars Werner, Stockholm, s. 134. 
4 Ibid., s. 135. 
5 Lena Fritzén, ”Ämneskunnande och demokratisk kompetens – en integrerad helhet?”, Utbildning 

& Demokrati, 3/2003, s. 68. 
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olyckligt sätt oftast till didaktikens innehåll (vad) och den demokratiska 
kompetensen reduceras till arbetsformer i form av elevinflytande (didaktikens 
hur-fråga).6 Hur svenskämnets litteraturundervisning förhåller sig till den 
demokratiska fostran är dock bristfälligt utforskat.  

Om man tänker sig att det är erfarenheter som är grunden för kunskaps-
bildning, vilket också påtalas i styrdokumenten, kan det vara värt att fundera 
på hur det idag är möjligt att skaffa sig dessa erfarenheter. Ulrich Beck påtalar 
i Risksamhället (1998) att vi egentligen inte kan veta särskilt mycket om 
något, så länge ”veta” betyder egenupplevda erfarenheter.7 Det enda sättet att 
skaffa sig erfarenheter utöver de levda från vardagspraktikens interaktion 
ansikte-mot-ansikte, är att ta del av mediernas återgivning av händelser.8 
Medierade erfarenheter tenderar på grund av den snabba medieutvecklingen 
att få en allt större betydelse för identitetsskapande, samtidigt som egna levda 
erfarenheter ofta är förtolkade eller rentav fabricerade av den starka 
mediekulturen.9 Man har så att säga redan upplevt exempelvis mötet med 
främmande kulturer genom massmedier och vet därför vad som väntar och hur 
man förväntas reagera. Förtolkade erfarenheter är problematiska för individens 
demokratifostran, eftersom mediebevakning av det mångkulturella samhället, 
som möter eleven idag, nästan uteslutande sker ur ett konflikt- och 
konfrontationsperspektiv.10 Därför, menar jag, är citatet som inleder min 
avhandling centralt. Medier spelar en stor roll – i synnerhet i den demokratiska 
fostran till en positiv syn på den kulturella mångfalden. I en tid då unga 
människors samhällsengagemang rör sig mot enskilda intressegrupperingar 
förefaller det viktigt att man går på djupet och undersöker skolämnenas 
demokratiserande potential, för att synliggöra och konkretisera möjligheter 
inom enskilda ämnen och på så sätt säkra den kollektiva strävan att fostra 
världsmedborgare. Denna delstudie, tänkt att ingå i en kommande doktors-
avhandling, är en strävan i den riktningen. Utifrån beskrivningen ovan har jag 
valt att i min studie fokusera två viktiga aspekter av den demokratiska 
kompetensen: en grundläggande positiv attityd till det mångkulturella 
samhället, samt förmågan att kritiskt granska den egna mediekulturen som 
kunskapskälla. Trots att de båda aspekterna befinner sig på olika nivåer – den 
förra är ett normstyrt beting, en egenskap eleverna ska förvärva i under-
visningen som får betecknas som problematiskt att examinera och utvärdera, 
medan den andra handlar om mera mätbara kunskaper i form av färdigheter – 
så menar jag alltså att de är avhängiga varandra. 

Skönlitteraturläsning är idag bara ett sätt bland många andra att vidga 
vyerna och för många gymnasieungdomar inte det mest självklara eller ens det 

                                                 
6 Fritzén, s. 71. 
7 Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet [1986], övers. Svenja Hums, 

Göteborg 1998, s. 101. 
8  John B. Thompson, Medierna och moderniteten, [1995], övers. Sven-Erik Torhell, Göteborg 

2001, s. 280 ff.   
9 Lars Gustaf Andersson, ”Kulturell identitet”, Skolan och de kulturella förändringarna, red. Lars 

Gustaf Andersson m. fl., Lund 1999, s. 113. 
10 Henrik Örnebring, TV-parlamentet. Debattprogram i svensk TV 1956-1996, (diss), Göteborg 

2001. 
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effektivaste sättet. Svensklärare, och jag gissar att det gäller lärare i allmänhet, 
tenderar att betrakta litteraturen som om den av naturen står över moderna 
bildbaserade medier både som konst och kunskapskälla betraktad.11 Maria 
Ulfgard (2004) pekar i en artikel på det absurda i svensklärarens enträgna 
arbete med att få varje elev att dela hans eller hennes passion för skön-
litteratur, för inte ”förväntar sig skolan att samtliga elever med samma 
förtjusning skall spela fotboll, delta i körsång eller längta till matematik-
lektionerna?”12 Dessutom förfaller lärarens hållning främst resultera i att 
eleverna försätter sig i försvarsposition gentemot läraren.13 I gymnasieskolans 
kursplaner för svenskämnet ges läraren inte heller något egentligt stöd för att 
föra skönlitteraturläsningens kamp i klassrummet. Istället påtalas vikten av att 
eleven möter olika texter, medier och kulturyttringar i undervisningen och 
elevernas litteraturhistoriska bevandring har reducerats till kunskap om epoker 
och författarskap. En pilotundersökning vårterminen 2004 bland lärarstudenter 
vid geografiskt spridda lärosäten visar också hur gymnasielärare har fått 
problem med att formulera skönlitteraturens roll i svenskundervisningen för 
sina elever.14 Men förhållandet uppmärksammades redan 1988 av William 
Paulson i The Noise of Culture,15 och det är till honom Jan Thavenius refererar 
när han i Det postlitterära samhället (1992) skriver: 

 
Om litteratur och läsning är väsentliga för vår civilisation, är det något som den 
samtida kulturen döljer eller är oförmögen att artikulera. Vi får nöja oss med 
ålderdomliga och egenartade motiveringar. I den situation vi har hamnat i, vore 
det starkaste draget att utgå från att litteraturen befinner sig i marginalen, att den 
är en källa till störningar och avvikelser i kanten av en kultur som inte förefaller 
ha något behov av den.16

 
Hållningen kan förvisso synas paradoxal, menar Thavenius, men kanske 
nödvändig i ett skede där traditionella motiveringar för litteraturundervisning 
förefaller förstockade – eller kanske ännu värre – uteblir. 

Syfte 
Mitt forskningsintresse berör inte främst själva läsprocessen. Denna delstudie 
behandlar heller inte en existerande undervisning och möjligen tänjer jag 
därmed på den traditionella litteraturdidaktikens gränser. Men även om de 
receptionsteoretiker och forskare, som ofta hänvisas till inom fältet (Iser, 

                                                 
11 Annette Årheim, ”Svenskläraren och mediepedagogiken”, Första nationella konferensen i 

svenska med didaktisk inriktning, red. Jan Einarsson m. fl., Malmö 2003, s.  168. 
12 Maria Ulfgard, ”Fritidsläsning – bara en privatsak?”, Texter och så vidare, SLÅ 2003, red. 

Richard Nordberg, Stockholm 2004, s. 105. 
13 Christian Waldmann, & Annette Årheim, Media literacy – om mediepedagogikens ställning och 

framtid inom svenskämnet på gymnasieskolan, (Examensarbete), Institutionen för pedagogik, 
Växjö universitet 2002. 

14 Resultaten av pilotundersökningen finns ej publicerade ännu. 
15 William Paulson, The Noice of Culture. Literary Texts in a World of Information, London 1988. 
16 Jan Thavenius, Det postlitterära samhället. Tankar om litteraturens och läsningens framtid. 

Rapporter om utbildning 2/1992, Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö, s. 42. 
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Rosenblatt, McCormick m.fl.), är överens om att läsprocessen inte är slut i och 
med att bokens pärmar slås ihop, finner jag det bristfälligt utforskat hur denna 
process fortsätter – hur den konkretiseras i ungdomars attityd gentemot det 
annorlunda och hur attityder kan förstås utifrån individens textpreferenser. 
Lars Gustaf Andersson skriver i en artikel i Skolan och de kulturella föränd-
ringarna (1999) om skolans ansvar att i en mångkulturell verklighet hålla en 
levande diskussion kring kulturell identitet. Temat får dock inte enbart 
studeras textinternt – den erfarenhetspedagogiska poängen, menar Andersson, 
är just vad som ”händer med texterna, d.v.s. användningen.”17 Användningen i 
en klassrumssituation är emellertid ingen isolerad företeelse. Själva idén att 
diskutera relevanta texter på temat kulturell identitet i undervisningen är att 
elevernas föreställningar kring problematiken ska utmanas och att diskus-
sionen ska sätta spår i elevernas förhållningssätt utanför klassrummet. En 
sådan kunskap som har bäring också i demokratifostran och som baseras på 
både fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet, benämner den amerikanska 
filosofen Martha C. Nussbaum narrativ fantasi (narrative imagination), ett 
begrepp som kommer att bli centralt i min analys och som närmare kommer 
att definieras i kapitel två. 

I denna studie utgår jag ifrån det idag tämligen oomstridda, att olika 
medietexter både påverkar och aktivt används av ungdomar i identitets-
skapandet, något som ur såväl ett allmän- som litteraturdidaktiskt perspektiv är 
värt att undersöka närmare. Syftet är här att utforska de medierade 
erfarenheternas komplexitet i vardagens sociala praktiker ur ett mångkulturellt 
perspektiv. Utifrån litteraturundervisningens demokratiserande uppdrag önskar 
jag främst besvara följande frågor: 

 
• Hur använder sig ungdomar av skönlitterära erfarenheter i förhål-

lande till andra medieerfarenheter av främmande kulturer?  

• Hur förhåller sig ungdomarnas medierade erfarenheter av det mång-
kulturella till deras levda erfarenheter? 

• Hur förhåller sig skolans uppdrag att förmedla en positiv bild av det 
mångkulturella samhället till det erfarenhetspedagogiska uppdraget – 
dvs. att ta utgångspunkt i ungdomars erfarenheter av den mång-
kulturella verkligheten? 

Jag utgår från det vidgade textbegrepp som svenskundervisningen är satt att 
praktisera. Här betyder det att de texttyper som ungdomar själva refererar till i 
samtal om mångkulturell problematik, blir avgörande för textbegreppets 
gränser.18

                                                 
17 Andersson, s. 112. 
18 För en närmare beskrivning av det vidgade textbegreppet rekommenderas Cecilia Mörners 

artikel ”När bilden blev text – och åter bara bild”, Texter och så vidare, SLÅ 2003, red. Richard 
Nordberg, Stockholm 2004, s. 69-78. 
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Motstridiga expertsystem 
I andra världskrigets kölvatten, påtalar Jonas Stier (2003), skedde en kraftfull 
expansion av elektroniska massmedier som förstärkte ungdomskulturen och 
musik- och filmidoler fick en större makt över unga människors identitet.19 
Idag utgör skolan inte längre den givna basen för vare sig makt eller kunskap i 
ungdomars tillvaro. John B. Thompson beskriver i Medierna och moderniteten 
(2001) hur ny informations- och kommunikationsteknologi bidragit till en 
ökad komplexitet. Men massmedier tillhandahåller också alternativa expert-
system vid sidan om vetenskap och forskning, vilket förenklar komplexiteten 
för individen. Dessa förenklande expertsystem kan ses som en betydande 
kunskapande konkurrent till skolundervisningen. Det har emellertid visat sig 
svårt att etablera en pedagogik där massmedier blir en integrerad del i 
skolundervisningen. Som jag tolkar Läroplanskommittén i Bildning och 
kunskap (1998) handlar inte problemet om rent medietekniska färdigheter – 
tvärtom påpekar man att eleven ofta är experten härvidlag idag. Men som 
Sven-Eric Liedman påpekar i Ett oändligt äventyr (2001), har inte skolbarnens 
goda tangentteknik och förmåga att snabbt hämta information från datorns 
”minne” utvidgat deras kunskaper.20 I Democracy in the Digital Age (2000) 
visar Anthony G. Wilhelm att en mer utbredd tillgång till datorer inte heller 
lett till ökad demokratisering.21 Massmedietexter och särskilt oreflekterad 
profilering av cyberdemokratiska forum i skolans undervisning kräver mer av 
individen – inte mindre.22 Problemet, menar Läroplanskommittén, är att 
lärarnas möjligheter att utmana massmediala budskap är tidsmässigt be-
gränsade, vilket olyckligtvis resulterat i ett negligerande av ungdomarnas 
mediekultur. Istället värnar lärarna i allt högre grad traditionella mediavärden 
– tryggheten i det tryckta ordet, en teknik man själva behärskar – men på ett 
oreflekterat och föga granskande vis. ”I många avseenden är den pedagogik 
som skolan erbjuder svag i förhållande till massmedia”, konstaterar Läroplans-
kommittén.23  

Det finns emellertid anledning att undra över hur det kom sig att de 
negativa effekterna av ungdomarnas mediekultur upphöjdes till naturlag i 
undervisningssammanhang. Jan Thavenius diskuterar mediepedagogikens 
svårigheter att vinna terräng och jämför med skönlitteraturens förhållandevis 
snabba insteg i skolan. Slutsatsen är att medierna anses utgöra ett hot gentemot 
de historiska bevekelsegrunderna för svenskundervisningen – han nämner som 
exempel logiskt tänkande, språk- och stilkänsla, den bildade smaken, kvalitets-
medvetande, nationella normer och ett nationellt kulturarv. Thavenius påpekar 
dock det paradoxala i att den tysta, privata läsningen av massproducerad 
(utländsk) litteratur för hundra år sedan ansågs skadlig på samma grunder.24 

                                                 
19 Jonas Stier, Identitet. Människans gåtfulla porträtt, Lund 2003, s. 34. 
20 Sven-Eric Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, Stockholm 2001, s. 35. 
21 Anthony G. Wilhelm, Democracy in the Digital Age, New York & London 2000. 
22 Ibid., s. 156. 
23 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap, Stockholm 1998, s. 70. 
24 Thavenius (1995), s.196. Se även Thavenius artikel “Skriftkultur och mediekultur”, 

Svenskämnets historia, red. Jan Thavenius, Lund 1999, s. 158. 
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Han menar att moraliska paniker av det här slaget är en del av modern-
iseringens processer och en fråga om maktförskjutning. Kulturetablissemanget 
håller på att förlora greppet om de kulturella normerna och panikerna kan, 
menar Thavenius, ses som extrema reaktioner på det ännu inte ”kolonial-
iserade”.25  

Medieekologen Neil Postman får ofta stå som symbol för en konservativ 
syn på mediepedagogik. Redan vid slutet av 70-talet förordade han med 
anledning av massmediernas parallella läroplan att skolan skulle vara en 
mediefri zon.26 Magnus Persson beskriver dock hur kulturellt värde i termer av 
högt och lågt redan tjugo år tidigare var i omförhandling, först och främst 
genom förgrundsgestalter som de brittiska litteraturvetarna Raymond Williams 
och Richard Hoggart.27 De formulerade de ett nytt och mer nyanserat sätt att 
teoretisera kring populärkulturen som innebar att den skulle studeras på 
samma villkor som de kanoniserade verken. Hoggart grundade ett center för 
cultural studies vid universitetet i Birmingham. Vid samma tid som Postman 
lägger fram sina argument för vikten av att motverka massmedierna i barnens 
liv, levereras från Birmingham kvalitativa analyser av mediereception av 
exempelvis Stuart Hall och John Fiske. Den sistnämnde har bidragit till 
sprickor i myten om masskulturens mottagare som maktlösa, passiva och 
lättmanipulerade offer.28 Williams och Hoggart har varit sina teorier trogna 
och hållit den integrativa kursen i studiet av hög- och populärkultur, medan 
Fiske kritiserats för att med tiden utse högkulturen till populärkulturens fiende 
nummer ett.29 ”Istället för att problematisera [värde]hierarkin har man vänt 
upp och ned på den – nu är det låga som favoriseras och det höga som 
svartmålas”, skriver Persson.30  

Erfarenhet som kunskapsbas 
Medvetenheten om kunskapskonkurrensens villkor har ökat och förändrat 
såväl bildningsideal som synen på elevernas kunskapande via olika medier.31 
Pedagogiska Gruppen i Lund har, genom exempelvis Lars-Göran Malmgren, 
utifrån 70-talets ideologikritiska tänkande hävdat att den elitistiska synen på 
litterär kompetens måste lämna utrymme för vardaglig erfarenhet och 
personlig läsning inom svenskämnets litteraturundervisning.32 Enligt Sven 
Nilssons artikel i Svenskämnets kris (1976), gäller detta medierade erfaren-
heter i allmänhet.33  
                                                 
25 Thavenius (1995), s. 199. 
26 Neil Postman, Skolan och kulturarvet. Om vikten av att motverka massmedia i barnens liv 

[1979], övers. Margareta Edgardh, Stockholm 1980. 
27 Magnus Persson, “Kulturella värderingar”, Skolan och de kulturella förändringarna, red. Lars 

Gustaf Andersson m.fl., Studentlitteratur Lund, 1999, s. 127. 
28 Se exempelvis John Fiskes Television Culture, London, 1987. 
29 Jostein Gripsrud levererar sådan kritik i artikeln ”High Culture Revisited”, Cultural Studies 

2/1989. 
30 Persson, s. 136. 
31 Thavenius (1995), s. 46 f. 
32 Lars-Göran Malmgren, Den konstiga konsten, Lund 1986. 
33 Sven Nilsson, ”Massmediapedagogik”, Svenskämnets kris, red. Bengt Bredow m.fl., Lund 1976. 
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Den medierade erfarenheten skiljer sig, enligt Thompson, från den levda 
främst genom att den är rumsligt och ofta också tidsmässigt frikopplade från 
individens upplevelse av den. Den medierade erfarenheten är rekontex-
tualiserad på ett sätt som både utövar dragningskraft och förfärar. Vi upplever 
händelserna i vår trygga och varma TV-soffa – en kontext vitt skild från den 
där kriget och dödandet utspelar sig och Thompson menar att avståndet ger 
händelsen en opåverkbar karaktär. Erfarenheterna från avlägsna platser 
kommer rimligen heller inte att påverka individens vardag nämnvärt.34 Ofta 
rör dessa erfarenheter död, svält, krig, epidemier och naturkatastrofer – sådant 
man från svensk horisont har svårt att tänka sig att man någonsin kommer att 
få uppleva. En del av moderniseringsprocessen har också inneburit en 
konfiskering och institutionalisering av företeelser som tidigare tillhört levda 
vardagserfarenheter, exempelvis död, mentalsjukdom och kriminalitet.35 Utan 
medierna skulle det därmed vara mycket svårt att få någon som helst 
erfarenhet av och kunskap om delar av verkligheten.  

En sista och viktig skillnad mellan levd och medierad erfarenhet har direkt 
med identitetsskapandet att göra. Forskare står i stort enade kring de levda 
erfarenheternas fortsatta relevans för identiteten. Men medierade erfarenheter 
tar allt större utrymme och för att individen inte ska drabbas av symbolisk 
överbelastning och desorientering krävs selektering och prioritering utifrån 
det egna livsprojektet.36 Denna selektivitet i mediebudskapen uppmärksam-
mades inom receptionsforskningen redan vid 70-talets mitt av Norman 
Holland.37 I vilken mån de mediebudskap som individen faktiskt väljer att ta 
till sig i identitetsskapandet reproducerar för givet tagna maktrelationer eller 
ger möjlighet till nya strukturer, kan man inte veta utan att undersöka hur de 
används i vardagspraktiken.  

Litteraturdidaktik idag 
Inom unga forskningsdiscipliner som den svenskdidaktiska etableras snabbt 
teoretiska traditioner, vilket är på både gott och ont. Det goda från min 
horisont är att fältet ännu så länge är relativt överblickbart och att 
forskningskartan inom ämnet fortfarande har en oändlig massa vita fläckar 
som väcker nyfikenhet. Men traditioner kan inom kunskapsbildning motarbeta 
perspektivrikedom – en insikt som stärkts hos mig inte minst genom arbetet 
med förevarande studie. Litteraturdidaktisk forskning beskrivs ofta som om 
den per definition innebär receptionsstudier, men jag vill alltså ta vid där 
receptionsforskningen slutar och anlägga ett tvärdisciplinärt perspektiv på 
texternas betydelse och hoppas på så vis bidra till en konkretisering av 
skönlitteraturens demokratiserande potential i undervisningen. Jag har 
teoretiskt tagit avstamp inom litteraturvetenskap och medie- och kommunika-

                                                 
34 Thompson, s. 281. I och med ett ökat resande har dock risken ökat att man själv drabbas. 

Julhelgens tsunami-katastrof  blev här ett abrupt uppvaknande för många västerlänningar.  
35 Thompson, s. 279 f. 
36 Ibid., s. 282 f. 
37 Norman Holland, 5 readers reading, New Haven 1975. 
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tionsvetenskap. En orsak till att jag delvis går nya vägar är att litteratur-
undervisningens möjligheter att utveckla elevernas mångkulturella 
medvetenhet står närmast outforskade. Sociologi- och psykologiforskning 
visar emellertid att identitetskonstruktionen blivit allt mer komplex i det 
senmoderna samhället. Att skolundervisningen har en viktig uppgift i att 
hjälpa eleverna att hantera processen är därmed givet, både ur ett kunskaps- 
och demokratifostrande perspektiv.  

I flera litteraturdidaktiska studier från 90-talet och framåt har just litteratur-
läsningens betydelse för identitetsskapandet fokuserats. Gun Malmgren 
studerar i Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur (1992) 
hur svensklärare stimulerar elevers litterära identitetskonstruktion.38 I diskus-
sionskapitlet drar Malmgren slutsatsen att det senmoderna mediekom-
munikationssamhället fått konsekvenser för lärarrollen. Om man inte vill 
riskera att bli ” ’preachers of culture’ i tomma kyrkor” måste läraren själv och 
det aktuella undervisningsstoffet ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter.39

Fem år efter Malmgrens studie analyserar Johan Elmfeldt i Läsningens 
röster. Om litteratur, genus och lärarskap (1997) sin egen litteratur-
undervisning med två avgångsklasser på gymnasiet.40 I studien visar han hur 
genus konstrueras i litteratursamtalen och hur man i grupp- och helklass-
diskussioner positionerar sig i förhållande till det motsatta könet. Begreppet 
erfarenhet som det använts inom receptionsteorin problematiseras av Elmfeldt: 
”i de senaste årens diskussion med poststrukturalistiska förtecken framstår 
relationen mellan värld, erfarenhet, språk, litteratur och subjekt som än mer 
komplicerade”.41 Här, tangerar Elmfeldt Thompsons resonemang och en viktig 
utgångspunkt i min egen avhandling. Att utvärdera sin egen gärning blir allt 
vanligare i olika institutionella sammanhang med varierande framgång, 
exempelvis inom journalistiken, där man efter en hektisk bevakning av 
kritiska skeenden ofta evaluerar den egna insatsen. Jon Smidt hade dock redan 
åtta år före Elmfeldt forskat på sin undervisning och presenterat materialet i 
Seks läsare på skolen – hva de søkte, hva de fandt (1989).42 Emellertid för 
Elmfeldt en viktig diskussion kring vad det innebär att som forskande lärare 
vara en del av materialet.  

Gunilla Molloy vidgar det traditionella receptionsteoretiska perspektivet i 
Läraren, Litteraturen, Eleven (2002), när hon hänvisar till Per Olof Svedners 
uppdelning av dagens ämnesdidaktiska forskning i tre huvudområden: (a) 
forskning med inriktning på ämnesinnehåll och ämnesutveckling, (b) forsk-
ning som beskriver och analyserar undervisningsprocesser och (c) forskning 
med inriktning på elever och lärare.43 Molloy påpekar att uppdelningen är 
gjord utifrån metodologiska implikationer, men att där inte finns några 
vattentäta skott mellan de tre områdena. Jag menar att det i någon mån krävs 
att man som forskare förhåller sig till alla tre områdena även om man 
                                                 
38 Gun Malmgren, Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur, Lund 1992. 
39 Ibid., s. 323 f. 
40 Johan Elmfeldt, Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap, (diss.), Lund 1997. 
41 Ibid., s. 31. 
42 Jon Smidt, Seks läsare på skolen – hva de søkte, hva de fandt, Oslo 1989. 
43 Gunilla Molloy, Läraren, Litteraturen, Eleven, (diss.) Stockholm 2002, s. 46.  
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metodologiskt fokuserar ett av dem. Ämnesutveckling torde hur som helst 
vara ett gemensamt mål för alla ämnesdidaktiska forskare. Molloy undersöker 
hur högstadieelever på fyra skolor uppfattar lärarens syn på skönlitteraturens 
roll i undervisningen. Hon kommer fram till att frågor som upplevs som 
viktiga för eleverna lätt leder till konflikter i klassrummet och därför ofta 
undviks av läraren. Gunilla Molloys studie visar att när läraren undviker frågor 
av den typen, förstärks elevernas uppfattning om att det som är viktigt för dem 
inte är viktigt för skolan.44

I avhandlingen För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors 
läsning (2002) griper Maria Ulfgard, liksom jag, sig an en mer konkret text-
användning och hur litteraturläsningen används i identitetskonstruktionen.45 
Hon fokuserar dock främst genusaspekter av identitet och som kan utläsas av 
titeln förenar flickorna nytta och nöje i läsningen. Ulfgard finner också att 
flickornas religiösa bakgrund påverkar receptionen och att läskulturerna skiljer 
sig markant från varandra i de tre geografiskt spridda miljöer hon studerar. 
Metodologiskt har jag inspirerats av Ulfgards arbete, vilket jag återkommer till 
i kapitel tre.  

Sten-Olof Ullströms Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i 
gymnasiet (2002) är den studie som skiljer sig från de jag tidigare nämnt, 
genom sitt kombinerade litteratur- och skolhistoriska perspektiv. Metod-
mässigt lämnar Ullström också dagens undervisningsprocesser, lärare och 
elever därhän.46 Istället analyseras ett rigoröst material som undervisningen 
och de inbegripna lämnat efter sig, bland annat 300 studentuppsatser om 
August Strindberg från 1905 till 1968. Ullström lyckas genom denna fallstudie 
visa hur litteraturdidaktikens villkor förändrats över tid. Förvandlingen av 
Strindbergsbilden kan sägas vara analog med den makt- och kunskaps-
förskjutning som skett inom det svenska skolväsendet, där moderniteten 
endast långsamt vunnit inträde. Den har också relevans för min studie då den 
visar på ovilligheten att inlemma nya kulturyttringar i det kulturarv som 
undervisningen ska förmedla. 

 
I nästa kapitel presenteras de teorier och begrepp som är fundamentala för 
analysen av mitt material och som behandlar det fält jag beskrivit. De är 
hämtade från discipliner som filosofi, sociologi, medieforskning, historia och 
litteraturvetenskap med förhoppningen att en tvärdisciplinär utgångspunkt ska 
öka studiens förklaringskraft. Kompletterande begrepp, behjälpliga för de 
enskilda fenomen som uppträder i studien, presenteras löpande i analysen.  

                                                 
44 Molloy, s. 323. 
45 Maria Ulfgard, För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning, (diss.) Lund 

2002. 
46 Sten-Olof Ullström, Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet, (diss.), 

Stockholm 2002. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Ny tid – nya krav 
I skolans styrdokument och dess förarbeten framstår idealet om en likvärdig 
utbildning för alla, som nytt och banbrytande. Behovet av nya utbildningsmål 
knyts, som påtalades i inledningen, till en ny mångkulturellt präglad tidsanda 
som människor inte lärt sig uppskatta och utnyttja på det sätt samhällsnormen 
föreskriver.47 Hans Ingvar Roth knyter i The Multicultural Park (1999) den 
”nya” svenska situationen till den ”gamla” mångkulturella situationen i USA. 
En ny historie- och litteraturundervisning anpassad efter det pluralistiska 
tillståndet har där framtvingats, vilket gjort att tidigare diskriminerade 
gruppers erfarenheter lyfts fram.48 I förhållande till de svenska styr- och 
måldokumentens skrivningar om att en trygg identitet är avhängig kunskap om 
och delaktighet i ett gemensamt kulturarv, refererar Roth till den amerikanska 
filosofen Martha C. Nussbaum. Hon argumenterar för att en sådan kunskap 
och medvetenhet bäst främjas av komparativa studier av majoritets- och 
minoritetskulturer. Detta är det effektivaste sättet att ge gruppmedlemmar 
kunskap om det lokalt specifika inom de egna traditionerna i förhållande till 
mer universella mänskliga uttryck.49 Kulturarvsproblematiken handlar alltså 
inte främst om att ge en rättvisande bild av främmande kulturer, utan till stora 
delar om att få syn på det förment naturliga i den egna identiteten. Att se sig 
själv framstår i Nussbaums teorier snarast som en förutsättning för en 
nyanserad bild av den andre. 

Behovet av världsmedborgare  
I Cultivating Humanity. A Classical Defence of Reform in Liberal Education 
(1997) visar Nussbaum hur frågan om utbildningens mål och mening disku-
terades redan där vi traditionellt tar utgångspunkten i litteraturundervisningen, 
i antikens Grekland.50 Helt kort utgick argumentationen då från två olika 
grundläggande principer för undervisningens mål, där ett elitistiskt tänkande 

                                                 
47 Gymnasieskolans regelbok 2001/2002, Lpf 94, s. 135. Vad likvärdighetsbegreppet egentligen 

innebär är idag föremål för en het debatt, men här finns inte utrymme för ett inlägg.  
48 Hans Ingvar Roth, The Multicultural Park, Stockholm 1999, s. 89. 
49 Roth, s. 88. 
50 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity. A Classical Defence of Reform in Liberal 

Education, Cambridge & London 1997. Här finns inte utrymme att beskriva diskussionens gång 
mellan Platon, Sokrates, stoikerna och Seneca, utan dessa kommer jag bara att referera till i de 
sammanhang då diskussionen särskilt belyser vår samtid. För en historiskt mer övergripande 
genomgång hänvisas till Nussbaum. 
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(gentlemen´s model) ställdes mot ambitionen att utbilda alla till världsmed-
borgare (world-citizen model).51 Den senare modellen förespråkar ”fria med-
borgare som äger sitt eget tal och sin egen tanke, förmågor som förser dem 
med en dignitet bortom klasshierarkiernas”.52 Vad vi är i akut behov av i 
globaliseringens tidevarv, menar Nussbaum, är inte bara medborgare som 
fungerar i en lokal mångkulturell kontext, utan som kritiskt kan granska 
bevekelsegrunderna för sina egna föreställningar, varhelst i världen de 
konfronteras.  

Nussbaum rör sig från ett allmändidaktiskt perspektiv in mot ett snävare 
litteraturdidaktiskt när hon förklarar mål och medel för att utbilda världs-
medborgare. I den bästa av världar skulle dennes främsta lojalitet gälla 
människor i allmänhet. Nationella, lokala och grupprelaterade lojaliteter 
kommer för en sann världsmedborgare i andra hand. Det låter vackert, menar 
Nussbaum, men det hon förespråkar en mer realistisk och något mindre rigid 
variant: hur vi än rangordnar våra lojaliteter måste vi ändå vara säkra på att 
människolivets värde beaktas varhelst vi möter det. Eleven måste inse att vi 
genom våra gemensamma förmågor och problem är ömsesidigt beroende, 
geografiskt avstånd till trots.  

Vad kräver då ett sådant inkluderande koncept för typ av kunskaper? Först 
och främst är det, som redan påpekats, förmågan att kritiskt granska sina egna 
traditioner och att inte acceptera någon föreställning som auktoritativ enbart 
för att den blivit vanemässig. Den måste hålla för en ordentlig genomlysning 
trots nya betingelser.53 För att detta ska bli möjligt måste man i sin tur utveckla 
det logiska resonemanget och lära sig hantera fakta korrekt så att 
bedömningen inte blir godtycklig.54 Lärarens roll i denna demokratifostran 
liknas vid “a stinging gadfly on the back of a noble but sluggish horse”.55 Att 
som lärare “sticka” studenterna tills de omförhandlar sina värderingar innebär 
naturligtvis initialt en del ängslan för såväl lärare som student. Med flera 
exempel visar Nussbaum dock hur denna ängslan avtar ganska snabbt. Det kan 
också finnas ett visst motstånd bland nya studieovana studentgrupper, som 
dock kan avhjälpas genom att läraren klargör att sokratisk argumentation inte 
nödvändigtvis går den traditionella elitens ärenden.  

För att kunna betecknas som världsmedborgare krävs också förståelse för 
hur gemensamma behov och mål realiseras på olika sätt beroende på olika 
omständigheter. Kunskap krävs om icke-europeiska kulturer, om minoriteter 
inom den egna minoriteten och inte minst om genus- och sexualitets-
genererade skillnader. Genom att belysa både utom- och inomkulturella 
aspekter skapas grunden för vidgade gemenskaper och erkännande och med-
kännande relationer. I globaliseringens spår måste världsmedborgaren, som 
jag nämnde i mitt syfte, utveckla sin narrativa fantasi (narrative imagination) 
– förståelsen för vad det skulle innebära att vara i en helt annan individs 
                                                 
51 Nussbaum, s. 293. 
52 Ibid., Min översättning. 
53 Nussbaum, s. 9. 
54 Ibid., s. 10. 
55 Läraren är det ”stingande biet” och den “tröga” eller “slöa hästen” demokratin. Nussbaums 

tolkning av Sokrates. 
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position och bli en ”competent reader” av dennes berättelse.56 Kompetens-
begreppet kan givetvis problematiseras, men jag knyter det här till den 
demokratiska kompetensen som samhället efterfrågar och menar att det i detta 
sammanhang står för elevens förmåga att omsätta de kunskaper som 
Nussbaum påtalat som viktiga i vardagspraktiken. Med begreppet narrativ 
fantasi problematiserar Nussbaum det som skulle kunna ses som 
litteraturundervisningens demokratiserande potential. Den i utbildnings-
sammanhang omhuldade distanserade och kritiska läsarten, som för övrigt 
problematiseras av både Bengt Linnér i Litteratur och undervisning. Om 
litteraturläsningens institutionella villkor (1984) och Lars-Göran Malmgren i 
Den konstiga konsten två år senare finns anledning att fortsatt problematisera, 
då Nussbaum menar att fantasin och den identifikatoriska läsningen inte alls är 
okritisk.57 När vi identifierar oss med en romankaraktär, eller med en 
existerande person i periferin, kommer vi också att bedöma dennes berättelse i 
ljuset av våra egna erfarenheter. Men för att det komparativa studiet av olika 
kulturer ska leda till ett bättre hanterande av skillnader inom och mellan 
individer, måste emellertid läsarens egna erfarenheter utmanas av författarens 
inskrivna intentioner bakom en karaktärs handling, i dennes historiska och 
sociala kontext. När Lars Gustaf Andersson diskuterar litteraturundervisning 
på temat kulturell identitet i förhållande till erfarenhetspedagogiska ansatser 
påtalar även han vikten av att läsningen inte får bli till bekräftelse, utan att det 
är i spänningen mellan det bekanta och okända element som ny kunskap kan 
genereras.58 Nussbaum diskuterar enbart litteraturläsning, men är det därmed 
fastlagt att litterära erfarenheter är överlägsna erfarenheter via moderna 
elektroniska medier, när det gäller att utveckla individens narrativa fantasi? 
John B. Thompson skiljer, till skillnad från Nussbaum, inte ut boken från 
andra massmedier. Han menar att all medierad erfarenhet har denna egenskap 
och att möjligheterna att utveckla narrativ fantasi därmed har ökat med medie-
utvecklingen.59 Vare sig romaner eller televisionens såpoperor är enbart 
fantasikonsumtion, utan en arena för utforskande av alternativ och ett experi-
menterande med den egna identiteten.  

Genom att studera den samtida utbildningens behov i ljuset av Platons, 
Sokrates, stoikernas och Senecas texter, påvisar Nussbaum den äldre 
litteraturens fortsatta relevans i senmodern undervisning – den litteratur som 
blivit kanoniserad på grundval av att argumentationen, trots senmoderna 
betingelser, håller för kritisk granskning. Seneca förstod precis som vi sin 
samtid såsom rörig, förbryllande och komplicerad och han menar att det egna 
aktiva sökandet blir än mer viktigt i en sådan tillvaro.60 Att de sokratiska 
utbildningsanspråken stått modell för dagens styrdokument för den svenska 
skolan, såväl som i amerikansk högre utbildning, råder inget tvivel om. 

                                                 
56 Nussbaum, s. 10. 
57 Bengt Linnér, Litteratur och undervisning. Om litteraturläsningens institutionella villkor, 

Stockholm 1984. 
58 Andersson, s. 111. 
59 Thompson, s. 287 f.  
60 Nussbaum, s. 35. 
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Nussbaum listar dessa anspråk och inom parentes relaterar jag dem till dagens 
svenska undervisningsretorik: 

 
• Sokratisk utbildning är till för alla människor (i svensk senmodern 

utbildning förespråkas en likvärdig undervisning och behovet av ett 
livslångt lärande för alla). 

• Sokratisk utbildning ska anpassas till elevernas omständigheter och 
kontext (när alla ska garanteras en likvärdig utbildning understryks 
vikten av erfarenhetspedagogik). 

• Sokratisk utbildning ska vara pluralistisk, dvs. vara upptagen av ett 
brett spektra av normer och traditioner (har fått mindre genomslag i 
en svensk kontext, där man i gällande läroplan talar om kulturarvet i 
bestämd form singularis, oftast tolkat som det specifikt svenska och 
västerländska).  

• Sokratisk undervisning måste säkra att böcker inte blir till aukto-
riteter. Böcker har en förmåga att ”’roll around’ all over the place 
with a kind of inflexible sameness, addressing very different people, 
always in the same way”61 (i en svensk kontext omsatt till icke-
auktoritativ undervisning och ett vidgat textbegrepp). 

Identitet i senmodernitet 
Kunskaps- och identitetskonstruktion är givetvis avhängigt tid och miljö. I 
Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken 
(1997) menar sociologen Anthony Giddens att traditionernas och vanornas 
trygghet, som Nussbaum omtalar som förblindande, de facto har utmanats i 
vår tid. Men människor har också med tiden drabbats av tvivel på det kritiska 
förnuft som ställt traditionerna åt sidan.62 Rationalitetstvivlet tolkas av Stier 
som att framstegsoptimismen utbytts av en framtidscynism över mänsklig 
destruktivitet som ”kapprustning, kärnvapen, miljöförstöring, växande 
orättvisor mellan fattiga och rika länder”.63  

Enligt Giddens har senmoderniteten framtvingat nya identitetsmekanismer. 
I vilken mån dessa ändrade förhållanden omfattar alla grupper är dock osäkert. 
Möjligen gäller dessa, menar Andersson, bara det sociala mellanskiktet, 
västvärldens rika och den yngre generationen.64 För att komma åt ungdom-
arnas sociala identitetsskapande i ett mångkulturellt Sverige, kan emellertid 
valda delar av Giddens begreppsapparat vara behjälplig. Moderniseringen har 
medfört en samhällelig dynamik där traditionella livs- och tankemönster inte 
längre är konstituerande för identiteten, menar Giddens – skomakaren kan inte 

                                                 
61 Nussbaum refererar i citatet till Platons Phaedrus 275 A-E, s. 30 ff. 
62 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken 

[1991], övers. Sten Andersson, Göteborg 1997, s. 11. 
63 Stier, s. 35. 
64 Andersson, s. 105. 
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längre bli vid sin läst, utan måste beredas inför ett livslångt lärande. Identiteten 
har därmed blivit till ett reflexivt projekt, där individen blivit allt mindre 
determinerad och i allt högre grad skapare av sin egen identitet. Det ”reflexiva 
projektet” definieras som den identitetsprocess som äger rum via kontinuerligt 
reviderande av självberättelser.65 Allt är till synes möjligt idag, inte minst 
därför att massmedier översköljer oss med ett smörgåsbord av alternativa 
identitetsmarkörer. Valen är oändliga och instabila och individen har dessutom 
att kontinuerligt ta ställning till sinsemellan motstridiga auktoriteter på olika 
expertisnivå, menar Giddens.66 Han exemplifierar med den egna verksam-
heten, socialforskningens ”handböcker i livsföring”, som inte sällan går på 
tvärs med ”guider, terapeutiska skrifter och självhjälpshandböcker”, ut-
arbetade på mindre vetenskaplig grund.67 I en sådan verklighet blir tillit och 
risk till bärande begrepp. För individens utveckling är tilliten fundamental då 
den redan tidigt i livet skapar kontinuitet och ordning i tingen (ontologisk 
säkerhet). Genom att tvingas sätta tilliten till ett system före ett annat, tvingas 
individen också till en kontinuerlig riskbedömning. Den ontologiska 
säkerheten kan alltså, åtminstone i privilegierade delar av världen, sägas vara 
avhängig den diskursreproduktion som Foucault menar får maktförhållandena 
att framstå som mindre slumpmässiga och skrämmande.68

Giddens understryker att man knappast löper större risker i det sociala livet 
idag än under exempelvis Senecas tid; skillnaden ligger istället i att vi idag 
tvingas till en ny typ av riskbedömningar.69 Den globala prägeln på det sociala 
systemet skapar högkonsekvensrisker, okända för tidigare epoker, som 
exempelvis massförstörelsekrig, ekologiska katastrofer och global ekonomisk 
kollaps. Ulrich Beck (1998) menar att vi kunde skymta konturerna av detta 
risksamhälle redan då det stod klart att det universella värde som utgjorde 
moderniteten bara till viss del var realiserbart.70 Från att i industrisamhällets 
uppbyggnad varit sysselsatta med att legitimera en ojämlik fördelning av de 
rikedomar industrialiseringen genererade, har ett paradigmskifte framtvingats 
där latenta bieffekter av den tekniska och ekonomiska utvecklingen av 
makthavarna måste begränsas och fördelas på samma ojämlika grunder.71 
Problemet är att dessa globala risker, exempelvis radioaktivt avfall och gifter, 
är osynliga men allestädes närvarande hot: ”Överallt kan man höra fnisset från 
de giftiga och skadliga ämnena som bedriver sitt sattyg likt medeltidens 
djävlar.”72 Thompson är långt mindre dystopisk än Giddens och Beck – han 
menar att ”motstridiga auktoriteter på olika expertisnivå” har givit individen 
möjlighet att navigera sig fram genom risksamhället via samspelet mellan 
komplexitet och expertis: ”[b]öcker, manualer, radio- och TV-program och så 

                                                 
65 Giddens, s. 276 
66 Ibid., s.10 f.  
67 Ibid. 
68 Michel Foucault, Diskursens ordning [1971], övers. Mats Rosengren, Stockholm 1993, s. 7. 
69 Giddens, s. 11 f. 
70 Ulrich Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet [1986], övers. Svenja Hums, 

Göteborg 1998. 
71 Ibid., s. 30. 
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vidare är ständiga källor till råd om hur man ska hantera svårigheterna och 
komplikationerna i livet.”73 Ny informations- och kommunikationsteknologi, 
ökningen av medierade symboliska former, ökar förvisso den sociala 
komplexiteten men hjälper oss alltså också att handskas med den genom att 
presentera olika expertsystem.  

Vad händer då med identiteten i en sådan riskkultur, där man alltså med 
framtiden i åtanke ständigt måste kalkylera med risker i stort och i smått, 
globalt och lokalt? Det är inte särskilt spekulativt att som Giddens mena att det 
leder till ontologisk osäkerhet. Beck å sin sida, påtalar att hanterandet av 
otryggheten både är en privat och politiskt viktig förmåga – alltså ytterst en 
fråga om kunskap och utbildning. I takt med industrialismens bärande 
koordinataxlar – familjen och arbetet kontra vetenskap och framstegstro 
förlorat sin betydelse för identiteten, så kommer individen själv att tvingas ta 
ansvaret för att hantera den egna otryggheten. Det blir, menar Beck, till en 
”nödvändig kulturell kvalifikation” och därmed ”en viktig uppgift för de 
pedagogiska institutionerna.”74 I takt med medieutvecklingen blir människors 
identitet och fantasiliv ”alltmer beroende av komplexa system för produktion 
och överföring av medierade symboliska former, system som de flesta indi-
vider har relativt liten kontroll över”, skriver Thompson.75 Jag vill påstå att 
skolan och undervisningen allt för länge fjärmat sig från kunskapandets nya 
premisser och varit dålig på att tillgodose elevernas beroende av symboliska 
system utanför det tryckta ordets.  

Den ontologiska säkerhet som följer av att individens föreställningar kring 
tingens ordning får stå oemotsagda, kopplas av Giddens till omgivningens 
uppskattning och de tidiga omsorgspersonernas kärlek (föräldrar, syskon, släkt 
etc.). Genom omsorgspersonerna ”uppstår grundläggande förbindelser mellan 
rutiner, reproduktionen av koordinerade konventioner och känslan av 
ontologisk säkerhet senare i individens liv”.76 Efter andra världskriget har 
emellertid kärnfamiljen rent generellt fått en allt mer diffus betydelse. Stier 
menar att den därför inte längre utgör den trygga basen för ungdomars 
identitetsskapande; ”[d]ess tidigare centrala roll [har] i allt större utsträckning 
istället kommit att övertas av skola, dag- och fritidshem, ideella organisationer 
och idrottsklubbar”, skriver Stier.77 Även om viss omsorg förstatligats i det 
senmoderna samhället, ifrågasätter jag utifrån mitt material påståendet att 
föräldrar och familj skulle spela mindre roll för identiteten hos ungdomar 
idag.78 Snarare finner jag, liksom Thompson, att barn och ungdomars vidgade 
kontaktnät med omvärlden adderat viktiga arenor för ett tryggt identitets-
skapande till hemmet. Gymnasiet är också fortfarande en av dessa platser där 
man måste positionera sig, kanske i allt högre grad idag, då inga grupper 
längre exkluderas från den gymnasiala utbildningen. Programval och de olika 
specialinriktningar dessa i sin tur erbjuder idag kan utgöra ett gott exempel på 
                                                 
73 Thompson, s. 269.  
74 Beck, s. 106. 
75 Thompson, s. 267.  
76 Giddens, s. 51. 
77 Stier, s. 34. 
78 Thompson, s. 260 ff.  
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hur identitetskonstruktionen i allt högre grad blivit instabil. Vad är det då för 
verklighetsbild som undervisningen har att utmana? 

Medierad kvasiinteraktion och intimitet på avstånd 
Med massmedieutvecklingen konkretiseras det förvirrande virrvarr av 
möjligheter och alternativ som står till buds i identitetskonstruktionen. Thomas 
Ziehe benämner detta kulturell friställning och förklarar det som en befrielse 
från den kulturella traditionen, både på gott och ont.79 Med det moderna 
samhället väckte individens hopp om emancipation och detta har ytterligare 
förstärkts i senmoderniteten i takt med att det egna handlingsutrymmet i 
identitetsskapandet ökat. Men i realiteten är det enklare att undertrycka än 
förverkliga sig själv: ”Man får inte glömma att moderniteten skapar skillnader, 
uteslutning och marginalisering”, skriver Giddens.80 Friheten i identitets-
projekten begränsas också av medier, som påtalades i inledningen, på grund av 
att många föreställningar i viss mån redan är förtolkade eller rent av 
”fabricerade i förväg av en stark mediekultur”.81 Nussbaum menar att det är 
exklusionen av minoritetskulturer inom kunskapens domäner som är 
avgörande.82 Detta kan läsas som en uppmaning att knyta an resonemanget till 
det mångkulturella samhället. Hur kan man då koppla modernitetens 
identitetsskapande till det mångkulturella och medialiserade samhället? I viss 
mån gör Giddens det själv, genom att påpeka att identiteten allt mer påverkas 
av massmediebevakning av avlägsna händelser.83 Denna posttraditionella 
ordning har, särskilt på grund av elektroniska informations- och kommunika-
tionssystem, givit en värld som samtidigt som den har en enda tidsrumslig 
erfarenhetsram, står för fragmentering och splittring.  

Giddens ser begreppet livsstil som centralt för identiteten. Han skriver inte 
främst om livsstil, såsom begreppet används i ungdomsforskningen. Lars 
Gustaf Andersson menar att ”stil” antyder estetik – att det handlar om kläder, 
smink, inredning etc., vilket kan knytas till de olika roller en individ kan 
anamma och som är betydligt mer rörliga än identiteten.84  Livsstilsmönster 
inkluderar dock i Giddens teorier även grupper, som mer eller mindre 
medvetet i handling tar avstånd från breda beteende- och konsumtions-
mönster.85 Som jag tolkar Giddens handlar det alltså inte så mycket om att 
imitera utan snarare att positionera sig emot vissa fenomen, att jämföra med 
det min informant Emilia i kapitel fem benämner ”antikultur”. Jag ställer mig 
emellertid skeptisk till om livsstilsval i giddensk mening verkligen kan ses 
som konstituerande för identiteten när det gäller ungdomar. I min kontakt med 
gymnasieelever framträder det i vissa fall tydligt att de livsstilar man anammat 

                                                 
79 Thomas Ziehe, ”Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet”, Ungdomskultur: Identitet och 

motstånd, red. Johan Fornäs m. fl., Stockholm 1994, s. 155. 
80 Giddens, s. 53. 
81 Andersson, s. 113. 
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83 Giddens, s. 13. 
84 Andersson, s. 109. 
85 Giddens, s. 14. 
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går på tvärs med en inre övertygelse och känsla av förnuft, att man har en 
tämligen pragmatisk inställning till valen. Det finns bland många av 
ungdomarna en utpräglad medvetenhet om de livsstilar som premieras idag. 
Att man väljer en viss livsstil kan alltså handla om ren överlevnad – en mask 
som skyddar individens egentliga värderingar och individuella identitet från 
”personliga påhopp och negativ kritik”, som Nussbaum uttrycker det.86 Vi 
förfogar dock olika över symboliska resurser och anpassar våra föreställningar 
och förväntningar därefter.  

Identiteten, som jag här jämställer med begreppet ”jaget” i Thompsons 
teorier, är enligt honom en aktiv konstruktion, utifrån det symboliska material 
individen förfogar över. Det betyder inte att identiteten är frikopplad från det 
sociala, utan identitetsskapande på individ- och gruppnivå är en interaktiv 
process.87 Medierade erfarenheter lockar, menar Thompson, men har också 
avigsidor. Den nya interaktiva situation, som exempelvis uppstår när vi sätter 
på TV:n benämner han medierad kvasiinteraktion – en slags låtsasinteraktion 
som möjliggör icke ömsesidig intimitet på avstånd.88 Den erbjuder individen 
en kravlös samvaro, rensad från de krav som interaktion ansikte-mot-ansikte 
ställer. När TV:n eller datorn sätts på kan individen efter eget gottfinnande 
villkora relationen och forma de intima andras karaktärer.89 På så vis blir de så 
mycket mer lätthanterliga och bekväma än levda erfarenheter. I denna studie 
ska det också visa sig att den medierade kvasiinteraktionens intimitet kan 
förväxlas med levd erfarenhet – interaktion ansikte mot ansikte. 

Flyktingskap och ny identitet 
I kapitel sex kommer jag att presentera bosniska Ajla. Hon representerar i min 
studie ”invandraren” i det svenska skolsystemet. Jag återkommer till argu-
mentationen för mitt empiriska urval, men vill redan här påtala den begrepps-
liga frustration jag delar med många som forskar i den mångkulturella 
verkligheten. Att tala generaliserande om ”invandrare”, känns lika analytiskt 
stympande som att tala om ”fördomar” i allmänhet. Jag har ägnat mycken tid 
åt att finna en vederhäftig och användbar begreppsapparat, men dessvärre 
misslyckats. I mina kontakter med Ajla och analysen av hennes erfarenheter 
förblir hon dock för mig och förhoppningsvis även för läsaren, den 
Bosnienfödda Ajla – intressant i sin egen rätt. Hennes erfarenheter kan 
emellertid också kasta ljus över vad det innebär att inte vara etniskt svensk i 
ett mångkulturellt Sverige. I den mån jag i fortsättning refererar generalise-
rande till ”invandrare”, räknar jag dit alla personer i första eller andra 
generationen, med det enda gemensamma att de har icke-svensk etnicitet men 
valt eller tvingats att flytta till Sverige.  
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Nihad Bunar (2001), själv bosnier, har forskat kring hur bosnienfödda 
gymnasieungdomar skapar mening och ordning i sina nya liv i Sverige.90 Han 
menar att dessa ungdomar inte kan inordnas i vedertagna etnicitetsmallar, 
såsom exempelvis Hall och Bhabha beskriver dem längre fram i kapitlet. Den 
största andelen av de unga bosnierna kom hit under 1990-talets första hälft. De 
kom hit före den tid då svensk invandringspolitik bytte fokus från en snabb 
integrationsprocess utan bakåtblickar, till att flyktingarna redan vid ankomsten 
förbereds på ett återvändande till hemlandet; det blygsamma återvandrings-
bidraget på 1500 kronor per person har idag höjts till 10 000 kronor.91 Men för 
ungdomarna i Bunars studie är det inte pengarna som är avgörande i frågan 
om ett eventuellt återvändande, utan det faktum att deras föräldrar har större 
svårigheter än de själva i det nya landet. Frågan om återvändandet förblir ett 
öppet sår. ”Det låter mycket mer positivt när ungdomarna talar om sina 
föräldrar i bosniska sammanhang än när de berättar om deras liv här i 
Sverige.”92  

En grundläggande identitet skapas och omförhandlas som här beskrivits 
utifrån en för givet tagen tillhörighet, men i de bosniska flyktingarnas fall har, 
vad Bunar kallar nödvändiga identifierings- och orienteringsmarkörer, blivit 
allt mer otydliga.93 Hemlandet har man lämnat bakom sig och den diasporiska 
gemenskapen splittras efter livet på flyktingförläggningen. Med hjälp av 
flyktingskapets kulturella hermeneutik skapar därför ungdomarna en ny 
tillhörighet eller etnicitet, symbolisk bosniskhet.94 Den nya identiteten är en 
omförhandlad och omvandlad kultur och det vore således en grov förenkling 
att beskriva Ajla i min studie som en i grunden bosnisk flicka som strategiskt 
placerar in valda delar av en svensk kultur i den ursprungliga. Den kulturella 
hermeneutiken, ett begrepp som Bunar lånat av sociologen Roger Hewitt, gör 
gällande att vi inte kan förstå helheten, flyktingens identitetsskapande, utan att 
förstå dess delar, det vill säga hur den bosniska och den svenska identiteten 
både är en del av och används i konstruktionen av den nya identiteten.  

Bunar sammanfattar innebörden av flyktingskapets kulturella hermeneutik 
som ett sätt att förhålla sig, där det gamla livet måste omförhandlas i ljuset av 
det nya. Detta betyder inte att den gamla kulturen ratas, utan att det nya livet 
har sin förutsättning i och hämtar näring ur den kultur man lämnat bakom sig. 
Den nya kulturen, den symboliska bosniskheten måste, menar Bunar, ”förstås 
som utfallet av en dubbelt återverkande relation mellan det ’gamla’ och det 
’nya’, och mellan det ’nya’ och det ’gamla’ ”.95 Att medierade erfarenheter här 
spelar en viktig roll som förhandlingsarena mellan det gamla och det nya i dia-
sporakulturer har Marie Gillespie (1995) visat i sin studie av Punjabiungdomar 
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i London.96 TV-talk som vanligtvis ges en trivial innebörd i interaktions-
sammanhang visar sig ha en viktig funktion i ungdomarnas förhållande till 
föräldrarna och den indiska kulturen. Normalt tabubelagda samtalsämnen 
mellan exempelvis mor och dotter får i TV-soffan en naturlig ingång som ger 
möjlighet till en omförhandling av kulturellt bundna värderingar.97

Diskurs och tolkningsrepertoar 
Genom att inkludera eller exkludera vissa sätt att tala om ett konkret eller 
abstrakt fenomen, exempelvis ”invandringen hotar att utarma det specifikt 
svenska”, konstrueras föreställningar om sant respektive falskt om svenskar 
och invandrare som grupper, vilket i sin tur får konsekvensen att svenskars 
intressen främjas på invandrares bekostnad. Ramarna för möjliga konstruk-
tioner sätts på institutionell nivå, exempelvis genom utbildningssystemets och 
massmediers reglerande makt. Som redan nämnts är skolans beting enligt 
styrdokumenten att få elever att inse värdet av det mångkulturella samhället. 
Det finns alltså givna ramar för hur man kan tala om det mångkulturella i 
skolan, medan massmediers dolda ”läroplan” går ut på att via televisionens 
debattprogram och braskande löpsedlar förmedla bilden av konflikter och 
konfrontationer i kulturmötenas spår. Hur dessa kolliderande diskurser 
synliggörs och påverkar ungdomars attityder är alltså föremål för mitt intresse. 

Ambitionen att minska polariteten mellan olika grupper i samhället är ett 
arbete på sikt, som innebär att för givet tagna maktförhållanden omförhandlas. 
Sverige kan, som Pirjo Lahdenperä påpekar, inte ”göra anspråk på de nya 
invandrades lojalitet om landet samtidigt ska förbli helt svenskt”.98 Rådande 
dominansförhållanden reproduceras dock både medvetet och omedvetet i 
vardagens sociala interaktion, inom möjliga diskurser. Diskursteorins rötter 
står att finna hos Michel Foucault, som fokuserade språkstrukturernas 
begränsningar för meningsskapande. Hans utgångspunkt är att utsagor aldrig 
objektivt kan spegla världen, identiteten och sociala relationer. Han beskriver 
diskursreproduktionen som ett intrikat system av exkludering och inkludering 
av mening, som gör makt hanterlig och som får den att framstå som mindre 
slumpmässig och skrämmande.99 Idag förklaras diskurser som bestämda sätt 
att tala om ett utsnitt av världen, konstruera kunskap och på så sätt skapa 
mening kring detta utsnitt – i den här studien alltså sätt att tala om och förstå 
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mångkulturell och massmedial problematik.100 Diskurs finns inbäddad i all 
mellanmänsklig praktik och är en förutsättning inte enbart för kunskap, utan 
också för individuellt och socialt identitetsskapande.101  

Diskurs som begrepp har över tid kommit att användas i skiftande 
betydelser. Man kan lätt förledas till att tro att allt kan betraktas som diskurs 
och ett sådant begrepp vore givetvis fullständigt meningslöst. Som Carina 
Tigervall (2003) påtalar får man en känsla av att många teoretiker är vaga när 
det gäller att avgränsa tings och föreställningars diskursiva nivåer från de icke-
diskursiva.102 Thompson, som ägnar ett kapitel i Medierna och moderniteten åt 
att förklara hur identitetsskapandets premisser förändrats med medieut-
vecklingen, liknar diskurser vid spelreglerna i ett schackparti.103 Även om 
spelarna har ett visst utrymme för egna drag, avgör reglerna vilka drag som är 
möjliga och omöjliga, ”med den inte så triviala skillnaden att det sociala livet, 
till skillnad från schack, är ett spel som man inte kan välja att låta bli att 
spela.”104 För att skilja en föreställnings diskursiva nivå från den icke-
diskursiva, påtalar Thompson att symboliska former i sig inte är ideologiskt 
laddade, utan bara under de särskilda omständigheter då de fungerar legiti-
merande för dominansrelationer.105 ”Allt hänger ihop”, skriver Tigervall, ”och 
det är omöjligt att slå fast huruvida det är de sociala relationerna och subjekten 
som är diskursens moder eller tvärt om: diskurser, subjekt och sociala 
relationer konstituerar och konstitueras av varandra i en ständig och oupplöslig 
växelverkan.”106 Den attityd individen intar till det mångkulturella tillståndet 
kan, menar jag, ses som en balansakt mellan ansvar och solidaritet å ena sidan 
och bibehållandet av legitimiteten för sin egen makt å andra sidan. Man kan 
konstatera att vissa ”kunskaper” och föreställningar är mer seglivade än andra. 
Historien visar dock att de inte en gång för alla är givna. 

 Margaret Wetherell & Jonathan Potter har i Mapping the Language of 
Racism, Discourse and the Legitimation of Exploitation (1992) studerat hur 
rasism bärs vidare genom social interaktion på Nya Zeeland och fokuserar, 
liksom jag, diskurs som social praktik – eller mer precist – hur de abstrakta 
samhällsdiskurserna synliggörs och omförhandlas i vardagsinteraktion. För att 
understryka diskursers situerade och dynamiska karaktär har Wetherell & 
Potter bytt ut begreppet diskurs mot tolkningsrepertoarer (interpretative 
repertoirs).107 Dessa tolkningsrepertoarer definieras som flexibla resurser i 
social interaktion, med fokus på identitetskonstruktion i förhållande till det 
annorlunda och omvärlden.108 Just diskursers flexibilitet förefaller viktigt att 
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studera ur ett utbildningsperspektiv. Jag kommer emellertid fortsättningsvis att 
använda mig av begreppet diskurs, men med Wetherells & Potters definition. 
Begreppet tolkningsrepertoar i Wetherells & Potters definition har en del 
gemensamt med receptionsteoretikern Kathlen McCormicks repertoarbegrepp, 
som skulle kunna leda till förvirring i framställningen. I McCormicks modell 
av läsprocessen finns det en i texten inbyggd repertoar som ska finna 
kontaktytor med läsarens repertoar och matchningen kan alltså ske i 
varierande grad, utifrån läsarens medierade erfarenheter och identitets-
projekt.109 Repertoarer är också, medvetet men ofta också omedvetet, bärare 
av gemensamma föreställningar om de tingens ordning som håller ihop 
gruppen eller samhället. Sten-Olof Ullström har i sin avhandling bytt ut 
läsarens och textens repertoar i McCormicks modell mot lärarens och elevens 
repertoar och visar på så sätt hur undervisningen är ”tydligare förbunden med 
maktrelationer än läsprocesser som sådana.”110 För som påpekats kommer inte 
alltid den av läraren önskade matchningen till stånd, elevens och lärarens 
levda och medierade erfarenheter har skapat disparata föreställningar. Läraren 
har i ett sådant läge makten att disciplinera in eleven i den rätta skolläsningen 
– kunskap, makt och identitet är alltså i högsta grad sammanbundna. Genom 
att studera Strinbergsbildens förvandling på gymnasiet visar Ullström hur 
bildningsideal och litteraturdidaktiska villkor ytterst långsamt och motsträvigt, 
ändrats över tid. Wetherell & Potter finner emellertid att det lämnas mer 
utrymme för omförhandling av diskurser i vardagsinteraktionen, än vad som är 
fallet i den litteraturhistoriska undervisningens ”slutna kulturella socia-
lisation”, som Ullström benämner den.111  

Jag har inspirerats av Wetherell & Potters diskurspsykologiska perspektiv, 
som emellertid inte har mycket gemensamt med traditionell psykologi. Istället 
har den utvecklats som en förgrening till den kognitiva psykologin. Inom 
diskurspsykologin har sökandet efter universella kognitiva processer genom 
vilka vi kategoriserar världen, blivit underordnad.112 Istället betonas att vår 
omvärldsförståelse via kategorisering är historiskt och sociokulturellt betingad 
och att attityder är sociala aktiviteter snarare än mentala informations-
bearbetande processer. Jag finner emellertid inte fog för att helt avskriva 
fördomar som informationsbearbetande strategier. En rimligare utgångspunkt, 
menar jag, är att se dem som både social aktivitet och mental process, men 
aldrig som om inte fördomar utifrån ökad kunskap vore möjliga att förändra 
både till innehåll och till funktion. För som Michael Azar uttrycker det i 
förordet till Frantz Fanons Svart hud, vita masker: ”Varken ’den vite’ eller 
’den svarte’, ’kolonisatören’ eller ’den koloniserade’, ’Europa’ eller ’Tredje 
världen’ finns bortom den historiska situation och de diskursiva formationer 
som frambringar dem; de utgör poler i en specifik intersubjektiv relation som 
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kan omskapas eftersom historien är kontingent och människan dess formbara 
formare.”113

Diskurspsykologiska teorier ger vid handen att kognitiva processer 
förändras när vi befinner oss i grupp. Man bör således skilja på individuell och 
social identitet och stereotyper blir, menar Winther Jørgensen & Phillips, i 
första hand behjälpliga i skapandet av gruppidentitet.114 Men inte heller de 
stereotyper som hjälper till att skilja vi-gruppen från andra, följer en 
allmängiltig process utifrån kulturella konflikter, utan är historiskt och socialt 
situerade. Stereotyper beskrivs av historikern Åke Holmberg (1994), som en 
”energisparande förenklingsmekanism”, vars funktion är att rättfärdiga en 
specifik attityd gentemot främmande kulturer.115 Medieforskaren Ylva Brune 
(2003) förklarar begreppet på liknande sätt, som ett antal begränsade teman 
och roller, som skapar en generaliserande reduktion av exempelvis 
”invandraren”. Hon menar dock att det först är när denna generaliserande 
reduktion ställs i kontrast till rådande norm och ideal, som den blir stereotyp-
bildande.116 Här, menar jag, krävs ett nyanserande, då varje generaliserande 
reduktion av en folkgrupp i sig är stereotyp. Kränkande och till skada för den 
betraktade blir den dock först när betraktaren på etnocentriskt vis sätter upp 
den egna gruppen som mall och ser avvikelserna hos den betraktade som 
defekter. Det Brune definierar som stereotyper blir istället alltså att likställa 
med Thompsons distinktion mellan stereotypens diskursiva och icke-
diskursiva nivå. På den icke-diskursiva nivån fungerar stereotyper som 
informationsbearbetande processer, medan den diskursiva bara kan realiseras 
och synliggöras i social aktivitet. 

Som jag här visat finns inga klara gränser mellan kognitiv psykologi och 
diskurspsykologi. Inte heller finns det tydliga gränser för vad som utgör teori 
och metod inom diskursanalysen, varför jag får anledning att återkomma till 
detta perspektiv i metodkapitlet.  

Stabila fördomar på flexibla grunder 
I Medierne, minoriteterne og det multikulturelle samfund (2003) antar film- 
och medieforskaren Thomas Tufte utmaningen att utkristallisera på vilket sätt 
människors levda och medierade erfarenheter av de sista tjugo årens ökade 
migration över nationsgränser påverkat identitetsskapandet.117 Han går också 
steget längre och ser närmare på vad som förenar de skandinaviska länderna 
med fokus på de senaste årens utveckling. En rad händelser har under denna 
tid gjort att etniska minoriteter fått intensifierad uppmärksamhet i medier och 
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Tufte visar på den snöbollseffekt som händelserna den 11 september 2001 
fick.118 Högerextremistiska tongångar vann gehör i Danmark i valet några 
månader senare och var femte fransman röstade på Le Pen våren 2002. Samma 
år mördades kurdiskan Fadime av sin far och sina bröder och den massiva 
massmediebevakningen av dådet satte igång en inflammerad debatt kring 
hedersmord i de skandinaviska länderna. I Oslo ledde mobbning av en 
adopterad svart pojke till döden. Positiva mediebilder av det mångkulturella 
samhället är få och sedan Tuftes artikel har också Sverige, Skandinavien och 
den Europeiska Unionen skakats i sina grundvalar. Sveriges utrikesminister, 
Anna Lindh, blev i september 2003 brutalt knivmördad under en shoppingtur i 
Stockholm. Gärningsmannens serbiska bakgrund har nagelfarits i massmedier 
och domen, sluten psykiatrisk vård, överklagats och omvandlats till livstids 
fängelsestraff. Fången har själv bett att få avtjäna straffet i det forna hemlandet 
i rädsla för repressalier i svenskt fängelse.  

Tufte menar att sedan president Bush deklarerade krig mot terrorismen, har 
religionens roll ökat både för gruppers och individers identitetsskapande.119 
Kriget mot terrorismen har, menar han, blivit till ett krig mellan kristna och 
muslimer. Detta är intressant, då flera av de av de händelser som Tufte pekar 
på visar sig ha avgörande betydelse i min studie. Men om vi för ett ögonblick 
ställer Tuftes betraktelse och ambition åt sidan, så förefaller det givande att se 
till de bakomliggande faktorerna till hans påstående, att kriget mot terrorismen 
i hög grad påverkar identitetsskapande och ontologisk säkerhet idag. I skolans 
styrdokument talas det i allmänna ordalag om att bekämpa främlings-
fientlighet, fördomar och rasistiskt beteende och möjligen kan skolpersonalens 
högst individuella föreställningar kring vad som kännetecknar exempelvis 
främlingsfientlighet göra deras arbetsbeskrivning uddlös.  

Svensk fördomstypologi 
Historikern Åke Holmberg menar att man berövar sig ett viktigt analys-
instrument genom att använda rasism och etniska fördomar synonymt och 
presenterar i Världen bortom västerlandet 2 (1994) en svensk fördomstypologi 
som kan vara till hjälp.120 Holmberg fokuserar den svenska omvärldsbilden 
från 1700-talet fram till första världskriget och han visar hur olika fördoms-
fenomen över tid befruktat varandra och återuppstått i nya skepnader, i syfte 
att upprätthålla upplysningsfilosofin. I antologin I andra länder (1999) menar 
Holmberg att omvärldsbilder ”inte [är] något slags privata encyklopedier där 
vi hämtar objektiva fakta om det som omger oss, utan snarare känslovärldar 
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avsedda att ge oss värme och skydd.”121 Omvärldsbilden tillkommer enligt 
Holmberg i första hand genom kulturmöten och kulturkrockar, som övertas av 
dem som inte har levda erfarenheter och på så sätt blir till kollektiv 
fördomsfull verklighetskonstruktion. Bilden av Afrika som presenterades 
under slavhandelsepoken hade exempelvis inte mycket gemensamt med 
verklighetens Afrika. Den tillhandahöll istället stereotyper som gjorde 
”negern” som klippt och skuren till ett liv i slaveri – bilder som stelnade när 
populärlitteraturen reproducerade dem och gav upphov till att man inför mötet 
med främmande etniciteter redan visste vad man hade att vänta sig.122 
Begreppet etnicitet förklarar Holmberg som en grupp definierad utifrån en 
gemensam kultur, religion, ideologi eller ett gemensamt språk. Ser man på 
etnicitet inifrån gruppen så handlar etnicitet snarare om identifikation med och 
känsla av tillhörighet utifrån de olika kategorierna. En grupp kan utveckla 
etnocentriska fördomar ”i betydelsen förhastade omdömen” gentemot andra 
grupper, på grund av bristande kunskap eller kunskap som präglats av den 
egna gruppen.123

Holmberg skiljer mellan olika fördomstyper utifrån historiska vändpunkter 
som förändrat fördomarnas orsaker. Hans modell ser ut som följer:124

 
Etniska fördomar 
     Pistocentrism125

     Etnocentrism        naiva fördomar på kulturella grunder 
     Eurocentrism 
Rasism             vetenskapligt paradigm på biologiska  
Evolutionism            grunder 
 

Man kan givetvis ifrågasätta det specifikt svenska i modellen, då endast 
eurocentrismen och de vetenskapliga paradigmen explicit kan knytas till en 
västerländsk diskurs. Fördomar mot främmande etniciteter och religioner kan 
säkert återfinnas även på andra kontinenter och jag finner det också osannolikt 
att pistocentrismen inte föregicks av någon form av etnocentriska förestäl-
lningar om en vi-gemenskap. Rasismen blev opinionsbildande i Sverige först 
med den darwinistiska evolutionismen under det senare 1800-talet.126 Här kan 
vara intressant att notera att skolan och massmedier gjorde gemensam sak i 
förmedlandet av föreställningen att den vita rasens överlägsenhet förklarar 
historiens utveckling. Här finns inte utrymme att debattera Holmbergs 
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typologi; min poäng är att dessa fördomstyper som över tid haft olika 
förklaringskraft och korsbefruktat varandra, kan ses som möjliga diskurser 
inom vilka föreställningar kring det annorlunda konstrueras. Därmed blir de 
också användbara som utgångspunkt i analysen.  

Mediebilden då och nu 
Eurocentrismen har sina rötter i 1700-talet och det civiliserade Europas 
ambition att upplysa ociviliserade kulturer. I egentlig mening skulle eurocen-
trismen kunna ses som en expansion av etnocentrismen, för i förhållandet till 
den exotiska världen har svenska publicister, enligt Holmberg, genomgående 
identifierat sig med ”Europa, västerlandet, kristenheten, den vita rasen.”127 
Svenska publicister framställs som kolonial- och imperiemakternas efterapare 
och detta innebar i praktiken att svensken såg sig som en del av ett Europa, där 
inte bara frihet och framsteg var givna, utan även skönhet och intelligens. 
Denna självbild möjliggjordes enbart i förhållande till sin motsats – 
inskränkthet, stagnation och vad man uppfattade som estetiskt mindre 
tilltalande människotyper, vilket övriga världen då tillskrevs i varierande 
kombinationer. Som man här kan se är inte eurocentrismen väsensskild från 
biologisk rasism, men Holmberg påpekar att nyromantikens vurm för national-
porträtt spelat en större roll för eurocentrismens utveckling. Holmberg utgår 
från tesen att typologins komplexitet förändras med epokskiften och att 
pistocentrismen får en allt mindre central position. Detta kan dock hastigt 
förändras. I relation till Thomas Tuftes resonemang kring den 11 septembers 
betydelse för senmodern identitetsbildning ser vi att historien återupprepas. 
Åter är det pistocentrismen, som är konstituerande för fördomarna i och med 
det proklamerade kriget mot terrorismen. Överraskande medierade erfaren-
heter, som exempelvis av terrorattacken mot USA, innebär dock inte 
nödvändigtvis en negativ utveckling, menar Holmberg, utan kan i ett längre 
perspektiv ses som ”möjligheter till revision av dittills dominanta bilder.”128  

Fördomar är en produkt av en inlärningsprocess via såväl de tidiga 
omsorgspersonerna, skola, kamratkrets som samhället i vidare bemärkelse. 
Men vilken betydelse har händelserna den 11 september 2001 i skol-
undervisningen nu, drygt tre år senare? Att den smått surrealistiska medie-
bevakningen av händelsen fortfarande har stor betydelse för hur gruppidentitet 
konstrueras i förhållande till vad man inte är – muslimer, terrorister, 
kvinnoförtryckare etc., visar sig tydligt i mitt material. Eftersom medierade 
erfarenheter står för en stor del av konstruktionen av social identitet, kan det 
vara av intresse att undersöka hur publicistiska stereotyper ser ut på 2000-talet.  
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Invandraren som problem eller möjlighet 
Enligt medieforskaren Ylva Brune (2003) har kriminalitet i Sverige ”kommit 
att stå för en generell problematik, som på olika sätt associeras med 
’muslimer’, ’hederskultur’ och ’Mellanöstern’ och mer allmänt med 
’invandrare’ ”.129 Hon menar att vi står inför ett köns- och sexualitetsrelaterat 
upprepningstvång, som Holmberg i sin tur spårat ända tillbaka till västvärldens 
första möten med främmande religioner.130 Brune påpekar att det inte är 
journalistens avsikt att skapa ett ”invandrares typgalleri”, men man kan 
förmoda att det handlar om att på effektivaste vis fånga bredast möjliga 
läsekrets. Det finns dock en motbild av främmande kulturer i publicistiken 
som får Åke Holmberg att undra om ”vi är på väg tillbaka till 1700-talets ädle-
vilde-nostalgi?”131 I artikeln ”Invandrare och tidningstext – personporträtt som 
symbolporträtt” (2002) analyserar Maria Lindgren artiklar om enskilda 
invandrare i lokalpressen och hon uppmärksammar just de två parallella 
perspektiven: invandraren som problem kontra invandraren som möjlighet.132 
Det förra perspektivet har redan beskrivits, men i de artiklar som Lindgren 
analyserar får oftast en enskild flykting med integrationsproblem stå som 
symbol för samtliga landets flyktingar. När pressen porträtterar enskilda 
välintegrerade flyktingar som ”lyckats” i det svenska samhället, visar hon 
dock hur dessa framställs snarast som avvikare eller som atypiska i för-
hållande till gruppen flyktingar.  

Giddens och Tufte, såväl som Holmberg, Brune och Tigervall påtalar 
massmediers kraft att hålla rådande dominansförhållanden vid liv. Men hur 
kommer det sig att medierna har denna makt att skapa kollektiva verklig-
hetskonstruktioner? Ja, som redan påtalats skulle vi inte ”veta” mycket utan 
massmedier. Informationen om exempelvis president Bushs demokratiserings-
planer för arabvärlden skulle ha en avsevärd fördröjning om vi tvingats 
invänta den levda erfarenheten. Ylva Brune påtalar att det också beror på att 
aktualitetsjournalistikens liberala grundidé, att värna demokratin, är så väl 
förankrad i kollektivet, att texten erbjuder läsaren en slags identitet i vid 
bemärkelse. Denna förmenta saklighet och jämlikhet som traditionellt 
tillskrivits den kritiskt granskande journalisten i medborgarens tjänst kan 
också tjäna som bild för massmedier som kunskapande institution. Den 
senmoderna journalistkåren är dock idag övervägande sprungen ur medelklass 
och har flyttat fram sina egen maktpositioner – man ger sig idag rollen som 
uttolkare mellan statsmakt och medborgare.133 Nyhetsbevakningen av 
händelser som exempelvis terrorism och hedersmord har en övergripande idé, 
där bevakningen av själva dådet blir otillräcklig. Händelsen ska också 
inlemmas i en större berättelse och för att bli trovärdig tar journalisten här 
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allehanda lekmän till sin hjälp mot att de upphöjs till auktoriteter. I de debatt-
program som oftast följer på händelser av det här slaget kan till och med en 
före detta dokusåpadeltagare ges expertstatus och denne kan alltså utgöra ännu 
en i giddensk mening, konkurrent till expertis på vetenskaplig grund.134  

Även om publicistiskt reproducerade stereotyper bygger på seglivade 
föreställningar från västerlänningens första möten med främmande religioner 
och kulturer, så förändras alltså fokus i massmedier över tid. ”Heders-
mordskulturen” har avlöst 90-talets debatt om ”den unge kriminelle 
invandrarmannen från förorten”. Unga muslimska kvinnor presenteras idag 
som offer för religionsimpregnerade fäder. Massmedier applåderar ivrigt de 
unga kvinnornas frigörelseprocess från patriarkalisk svartsjuka och kontroll-
behov och kvinnornas rörelse mot den svenska kulturen, trots att det leder till 
deras undergång.135 Intressant i sammanhanget är också att ”invandrarflickor” 
och ”invandrarmän” med relationsproblem, sällan ställs i relation till svenska 
familjer med liknande problematik. Med hänvisning till John Fiske (1994) 
menar Brune att ”invandrarmannen” mäts mot ”betydelsebärande frånvaro” av 
svenska män.136 Denna osedda, icke namngivna eller beskrivna position i 
publicisternas ”typberättelse” kan också verka åt andra hållet fast med samma 
resultat, menar jag. Om ”invandrarmannen” förblir namnlös, men satt i 
kontrast till en ”normal” svensk man, blir resultatet detsamma. Vare sig det är 
den svenske mannen eller invandrarmannen som förblir anonym genom 
berättelsen, står alltså ”den svenske mannen” som för ”normalitet” och 
fungerar som måttstock. Detta händer ofta när den journalistiska verklighets-
speglande ambitionen kombineras med konstnärlig frihet. Jag syftar då på en 
bland ungdomar mycket populär genre som jag här kallar dokumentärroman 
och som kommer att analyseras i kapitel fyra och fem. 

 Men det är givetvis inte enbart texten i dess traditionella mening som är 
betydelsebärande i stereotypen av den unga muslimska kvinnan. När hon 
avbildas av pressen är det ofta som underlägsen men samtidigt exotiskt annor-
lunda, instängd och med mörka beslöjade ögon – ”orientaliska fantasier av 
gammalt märke och som skapar associationer till en haremskvinna i väntan på 
sin befriare.”137

Postkoloniala förklaringsmodeller 
Resonemangen ovan kan ställas i relation till konstruktionen av kvinnlig och 
utomeuropeisk identitet i en kolonial historisk kontext.138 Eriksson, Eriksson 
Baaz & Törn (1999) beskriver konstruktionen och dess funktion på följande 
vis: 
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Feministiska forskare har […] visat hur kolonisatörerna konstruerade en bild av 
den koloniserade kvinnan som kom att legitimera kolonialismen som en 
moderniserande och frigörande mission. Kvinnor i de koloniserade länderna 
presenterades som förtryckta av den koloniserade mannen, vilket konsoliderade 
kolonialmakternas bild av sig själva som överlägsna både den förtryckta 
inhemska kvinnan och hennes lokala förtryckare. Bilden av kvinnan i kolonierna 
kom således att användas i en retorik där kvinnors status kom att representera ett 
mått på utveckling. Denna retorik fungerade som en legitimering av den vite 
mannens mission att, som Spivak uttrycker det, ”rädda den bruna kvinnan från 
den brune mannen”.139

 
Postkolonial teoribildning är sprungen ur migrerade indiska kultur- och 
historieforskares kritik av ett nationalistiskt, kolonialt och elitistiskt historie-
berättande, som marginaliserat indiernas egna versioner av historien.140 Stuart 
Hall (2003a) förklarar hur kulturella identiteter påverkade av kolonialismen 
inte kan ses som något överståndet historiskt fenomen.141 Vad postkolonial 
teoribildning främst värjer sig mot är just tendensen att se och analysera nutida 
kulturella skeenden som friställda från kolonialismens historia. Inte heller kan 
denna identitetskonstruktion isoleras till de koloniserade och deras kolonisa-
törer. Stuart Hall och Åke Holmberg är överens om att kolonisatörernas 
verklighetskonstruktion efterapades av publicister från de länder som inte 
aktivt deltog.142 Nu är emellertid inte tanken att här dra några höga växlar på 
postkolonial teoribildning, även om jag ser en möjlighet i att ha den som 
utgångspunkt i liknande studier. Här fungerar den som en kompletterande och 
förtydligande förklaringsgrund till svenskars förförståelse, då den mång-
kulturella verkligheten blir allt mer konkret.  

När det gäller just konstruktionen av gruppidentitet i det mångkulturella 
samhället, kan dock postkoloniala teorier vara förtydligande. Anthony 
Giddens har redan påpekat paradoxen att globaliseringsprocessen, som ut-
märker den posttraditionella ordningen, både givit upphov till homogenisering 
i form av gemensamma kulturella referenser och fragmentering. Den senare 
synliggörs genom att lokala identiteter ömsom förstärks och omförhandlas, 
genom att allt fler historiskt marginaliserade grupper kräver att få sina röster 
hörda.143 Identitet formas i en sådan verklighet av erkännande eller under-
kännande av såväl berättelse som berättare, och hamnar därmed på den 
politiska agendan. Stuart Hall (2003b) menar att det här finns två olika 
utgångspunkter när identitet görs till politik.144 Den essentialistiska synen på 
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identitet innebär att man hävdar att kulturell identitet handlar om en slags 
kollektiv identitet, framsprungen ur gemensamma historiska erfarenheter.145 
Med denna särartspolitik har man samlats kring sociala och politiska krav och 
synliggjort förtryckta gruppers erfarenheter. Risken, menar kritiker, är att man 
konstruerar nya skillnader mellan grupper, samtidigt som man blundar för 
skillnader inom den egna gruppen.146 Den andra utgångspunkten är konstruk-
tivistisk, där man istället, som Hall, anser att kulturell identitet utvecklas i 
historiska kontexter och måste sättas i relation till kunskap och makt.  

Wetherell & Potter finner i sin studie två olika diskurser för begreppet 
kultur som kan knytas till den essentialistiska synen på identitet. Vilken 
diskurs som styr förståelsen beror på om man tillhör den normerande gruppen 
i ett samhälle eller en minoritetsgrupp. Konstruktionen kan ske utifrån kultur 
som arv eller kultur som terapi. I det första fallet utgår man från traditioner 
och värden som förts vidare mellan generationer, där minoritetsgrupper av den 
normerande och makthavande gruppen ses som lika viktig att bevara som 
utrotningshotade djurarter.147 I den terapeutiska diskursen förstår minoritets-
grupper kultur som något man måste återerövra för att identiteten ska helas, 
när exempelvis kolonialmakter drar sig tillbaka. Det framstår emellertid som 
om en tredje och kanske överordnad diskurs är nödvändig för den konstruk-
tivistiska utgångspunkten, nämligen kultur som hierarki. Om kulturell identitet 
ska sättas i relation till makt och kunskap, så måste den förstås utifrån 
kulturers olika värde under olika perioder – hög och låg kultur. Detta gäller 
såväl kulturer i meningen olika folkgruppers levnadssätt, som de artefakter 
man efterlämnar. I det senare fallet närmar vi oss något som redan tidigare 
rönt intresse inom en svensk utbildningskontext genom Magnus Perssons 
avhandling på temat.148

Myten om homogena kulturer reproduceras av diskursiva praktiker, även i 
debatten om ”det mångkulturella samhället”, vilket Tufte och Brune redan 
visat. Men antropologen Gerd Baumann menar att ”[m]ulticulturalism is not 
the old concept of culture multiplied by the numbers of groups that exist, but a 
new, and internally plural praxis of culture applied to oneself and to others”.149 
Homi Bhabha ställer sig i The Location of Culture (1994) därför skeptisk till 
själva begreppet mångkulturalism. Han påpekar att det reducerats till en 
partikularistisk eller universalistisk diskurs.150 Den första partikularistiska 
förståelsen av ett mångkulturellt samhälle inkluderar tillstånd där de förment 
homogena kulturerna lever strängt åtskilda (i sin extremaste form som i 
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apartheidregimens Sydafrika). Den universalistiska diskursen ser samhället 
som mångkulturellt trots att man utgår från ett normativt centrum. Utifrån 
detta centrum kan man såväl fixera som kontrollera kulturskillnader och som 
exempel nämner Bhabha USA, där vita, anglosaxiska protestanter är normer-
ande.151  

I Sverige anses de parallella begreppen mångkulturalism, mångetnicitet, 
kulturell/etnisk mångfald och kulturell/etnisk pluralitet ha blivit så semantiskt 
belastade att Socialstyrelsen arbetat fram en begreppskatalog, SOS-rapporten 
Mångfald, integration och rasism (1999), som ett led i en professionalisering 
av myndigheternas sätt att hantera mångkulturella samhällsfenomen.152 Där 
kommer man fram till att parallella begrepp och uttryck visserligen 
komplicerat bilden, men att det inte finns anledning att ge enskilda termer 
egna innebörder. ”De står alla för iakttagelsen att möten mellan olika 
kulturella föreställnings- och referenssystem sker i en tidigare oanad skala i 
det moderna samhället”.153 Genom ett sådant oproblematiserat ställnings-
tagande slipper man positionera sig gentemot de två förhärskande diskurserna 
Bhabha pekar ut, likväl som man slipper definiera vad det mångkulturella 
förväntas innebära i Sverige. En intressant fråga är dock vilken av de av 
Bhabha beskrivna förhärskande diskurserna som skulle kunna sägas dominera 
svensk politik, skolans styrdokument och enskilda gymnasieskolor. Även om 
den universalistiska förståelsen av det mångkulturella framstår som mer 
lättigenkännlig, har vissa skolor sedan länge omtalats som mångkulturella i 
förhållande till de etniskt homogent svenska. Onekligen är det också så att 
skolsystemet idag rör sig mot intressegemenskaper på olika basis – religion, 
ideologi, idrott etc.  

Liv och berättelse 
Inom problemformuleringen i min kommande doktorsavhandling vill jag 
pröva om skolpolitikernas skrivningar om att en trygg svensk skolkanon, med 
alla de typer av texter den kan tänkas innefatta, på något vis lämnar spår i den 
enskilde elevens identitet, värderingar och attityder. Att så skulle ske får väl 
anses som en grundläggande föreställning bakom bokkunskapens starka 
ställning i undervisningen, det vidgade textbegreppet till trots. Vare sig det 
gäller fakta- eller fiktionstexter, handlar kunskapandet om att inlänka nya 
berättelser i en internaliserad och övergripande berättelse. Ett holistiskt 
perspektiv kräver ett ständigt reviderande i den begripliga omvärldsbildens 
tjänst.154 En sådan pedagogik kan sägas ligga i linje med hur man inom olika 
discipliner beskriver den identitetsskapande processen.  

Giddens har redan beskrivit det reflexiva identitetsprojektet som ett 
kontinuerligt reviderande av individens biografiska berättelse. Så förklarar 
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även Thompson identitetsskapandet och han förkastar idén om att identiteten i 
det senmoderna samhället skulle vara utan kärna, spridd likt russinen i en 
kaka. Han menar att det är genom konstruktionen av jagets historia som vi kan 
skapa oss en bild av oss själva och vår färdriktning.155 Jonas Stier tolkar i 
Identitet. Människans gåtfulla porträtt (2003) livsberättelsen som att den för 
individen, beroende på utgångsläget, handlar om att inför sig själv och andra 
framstå som framgångsrik eller mindre misslyckad.156 Man skulle kunna 
förledas tro på dessa självbiografiska identitetsberättelsers sanningsanspråk, 
men reviderandet handlar till viss del om att välja bort vissa komplexa 
erfarenheter till förmån för de erfarenheter som enklare för berättelsen i tänkt 
riktning. Bunar påtalar hur den symboliska bosniskheten i avsaknaden av det 
gamla hemlandet, möjliggörs genom en rekonstruktion av erfarenheterna från 
hemlandet, ”nyskapande berättelser vars innehåll handlar om det trygga 
förflutna, rensat från obehagliga minnen, vilka relateras till nuets osäkerhet 
och svårigheter.”157 I sin studie av skandinavisk förintelselitteratur ”Men ändå 
måste jag berätta” (2002) pekar också Anders Ohlsson på att det inom jagets 
självbiografiska berättelse finns utrymme för både fiktion, urval och stilisering 
som gör verkligheten mindre kaotisk.158 Detta får förmodas gälla såväl 
nedskrivna, publicerade självbiografier, som de inre livsberättelser som 
konstituerar identiteten.  

Att de bosniska berättelserna om hemlandet tvättas från krigets fasor, på ett 
helt annat sätt än vad som är fallet i den förintelselitteratur Ohlsson studerar 
kan givetvis bero på den olika tid som förflutet och det omgivande samhällets 
intresse. Ohlsson visar på vittnesmål om det ointresse omgivningen visade de 
överlevande offrens berättelser många år efter att de flyttats från nazisternas 
koncentrationsläger till Sverige och i mitt material finns tecken på att även 
bosniska flyktingar saknar forum för sina vittnesmål. Bunar och Ohlsson får 
också stöd av Richard Kearney i On Stories (2002) som menar att oavsett om 
det här handlar om historiska fakta eller fiktion, så har dessa berättelser en 
viktig terapeutisk funktion.159 Både Bunar och Ohlsson behandlar grupper av 
människor som utsatts för den speciella typ av traumatiska upplevelser som 
etniska rensningar innebär och som fått konsekvensen att självbiografin eller 
identiteten till stora delar måste rekonstrueras.160 Ohlsson menar att det i 
återberättandet råder ”brist på diskursiva möjligheter” – det saknas uttrycks-
medel för det oerhörda som har skett och språket tycks bara erbjuda 
klichéer.161 Detta innebär givetvis svårigheter i berättandet, men kan också bli 
uppenbart för läsaren eller lyssnaren. Det finns, menar Ohlsson, en tematisk 
samstämmighet i de överlevandes berättelser, med frekvent användande av 
”textuella ’ready-mades’ ”, i form av kulturellt traderade narrativa ramar och 
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berättarmönster. På en mer konkret nivå visar detta sig i flitigt användande av 
metaforer och olika bildliga uttrycksformer.162 Ett sätt att komma förbi de 
luckor i berättelsen som det diskursiva tillkortakommandet orsakar är alltså att 
förlita sig på massmediers förtolkade eller fabricerade mönster för hanterande 
av problematiska erfarenheter, vars existens Lars Gustaf Andersson alltså 
redan pekat på. Ohlsson menar dock att den här typen av intertextuella 
mönster inte bör ses som brist på originalitet, utan som en konsekvens av 
minnets sociokulturella dimensioner.163

Kearney förklarar berättelsens livskraft med att just knyta dess struktur till 
livets grundläggande villkor, hur vi tolkar oss själva och skapar identitet.164 
Det handlar inte enbart om en strävan att finna mönster som hjälper oss genom 
kaos och förvirring, utan också om att varje mänskligt liv i sig alltid är en 
implicit berättelse. Enligt Stier tar denna berättelse sin början redan på 
fosterstadiet då livet i vardande får identitet genom att föräldrar spekulerar om 
barnets kön och kanske rent av bestämmer namn.165 Kearney menar att vi i 
någon mån föds med en förutbestämd plot, nämligen det faktum att vi alla 
kommer att dö till slut. Detta ger en temporal struktur åt livet som endast blir 
betydelsefull genom referenser bakåt (minnen) och mot framtiden 
(projektion). Mänskligt liv skulle med detta synsätt vara en ständigt pågående 
tolkningsprocess utifrån början, mitt och slut, fast inte nödvändigtvis i den 
ordningen.166 Omvärldsbilden kan då närmast beskrivas som en ramberättelse, 
inom vilket vi skriver in oss själva såsom livsberättelser. Så småningom, när 
livet tar slut, uppgår denna livsberättelse i efterlevandes ramberättelse, för som 
Stier påpekar överlever våra identiteter oss själva genom litteraturen, de 
efterlevandes minnen, fotografier – så länge gravstenen står upprätt.167

Fakta, fiktion och faktion 
Bunars, Ohlssons och Kearneys betraktelser är intressanta ur flera aspekter. 
Erfarenheter från det förflutna kan i individens självbiografi fiktionaliseras 
och utan problem infogas i historien. Förhållandet sägs till och med fungera 
som identitetens stabilisator. I mina samtalsintervjuer med gymnasieeleverna 
framstår det väldigt tydligt att distinktioner mellan fakta och fiktion i texter är 
dem likgiltigt. Bo G. Janssons hör till dem, som i Världen och berättelsen 
(2001) menar att också andra gränser, nämligen mellan olika berättande 
medier som litteratur, film och TV har blivit allt mer otydliga i vår 
senmoderna tillvaro.168 Detta har också uppmärksammats av Gibbins & 
Reimers i The Politics of Postmodernity (1999), som menar att förhållandet 
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kräver en ny typ av mediekompetens hos dagens läsare.169 Jansson menar att 
texten och berättelsen inte längre är en produkt som skapas i spannet mellan 
författare och läsare ”utan snarare tvärtom texten och berättelsen som skapar 
författaren och läsaren.”170 Som exempel analyseras dramadokumentären i 
TV-format, som Jansson menar skiftar frekvent mellan symboliskt berättande 
(telling) och ikoniskt berättande (showing), dramatiseringar i spelfilmsformat, 
rekonstruktioner och intervjuer med personer som på något sätt varit 
inblandade i den skildrade verkligheten.171 Den typ av dramadokumentär som 
är vanligast i svensk television benämner han faktion – en genre ”så märkligt 
beskaffad att det är svårt att bestämma rimlig läsart.”172 Texten blir alltså en 
fråga om författarens respektive läsarens mediepreferenser och hur vi skapar 
mening ur kollaget av berättarstrategier. Det kan röra sig om ett 
intermedialitetsfenomen där författaren medvetet, antingen i brist på 
användbara diskurser eller för att skapa ett större spann av implicita läsare, 
använder sig av sina egna vidgade mediepreferenser. De faktiska läsarna i sin 
tur ges möjlighet att ge texten olika innebörd beroende på förtrogenheten med 
de olika berättarstrategierna. Janssons definition gör det rimligt att till 
samlingsbegreppet faktionstexter, låt vara på olika nivåer, också räkna 
exempelvis litterära självbiografier, den typ av dokumentärromaner som 
trängs på bokborden idag, dokusåpor och ett oändligt antal hemsidor på 
Internet, texter som samtliga länge utgjort en stor del av ungdomars vardag 
och kommer att analyseras längre fram. Faktionsberättelser av det här slaget 
skulle alltså, med Thompsons, Giddens, Bunars, Ohlssons och Kearneys 
resonemang ovan, appellera till något väldigt välkänt hos läsaren – vanan vid 
att konstruera, revidera och rekonstruera den egna livsberättelsen.  

Möjligen kan läsarens oproblematiska hållning till faktionstexter bero på att 
det alltid, vilket Kearney menar, finns signaler i berättelsen, som gör att den 
flitige konsumenten av exempelvis dokusåpor uppfattar när man kliver in i och 
ut ur fiktionen.173 Detta kommer jag dock att få anledning att problematisera i 
mötet med mina informanter och en viktig fråga är då vilka dessa implicita 
signaler skulle vara och hur de verkar. Detta finns dock inte utrymme för att 
närmare studera, men vore ett angeläget undersökningsområde för dagens 
receptionsforskning. Och är det verkligen så att fakta och fiktion ändå hålls 
åtskilda av läsaren i alla faktionstexter, eller är de sanna hybrider som varken 
är det ena eller andra? Mycket talar för det sistnämnda, åtminstone när det 
gäller dokusåpor och dokumentärromaner, vilket alltså skulle innebära att 
tolkningsproblemet kvarstår. I mitt material framkommer också tydligt att 
ungdomar föredrar berättelser med verklighetsbakgrund och tenderar att tolka 
dessa dramatiserade händelser som fakta, vilket inte är särskilt förvånande. 
Ohlsson menar att man även inom litteraturvetenskapen misslyckats med att 
definiera den självbiografiska genren och att det finns en stor ”genremässig 
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brokighet”.174 Han beskriver dock, med hänvisning till Eva Hættner Aurelius 
formella kännetecken och kontextuella perspektiv inom genren. Ett sådant 
återkommande drag är att självbiografier oftast är avfattade i jag-form, där 
jaget refererar till en existerande person, identisk med både författarjaget, 
berättaren och huvudkaraktären.175 Detta får effekten att författaren ingår en 
självbiografisk pakt med läsaren, en slags intimitet som infinner sig då 
författaren sätter sitt namn på omslaget, placerar in en läsaranvisning i form av 
genrebeteckningen ”självbiografi” och/eller undertecknar ett förklarande 
förord. Självbiografins författare åtnjuter genrens ”subjektivitetsprivilegium”, 
skriver Ohlsson. De värderas särskilt högt av läsekretsen på grund av sin 
förstahandskunskap.176 Men sedan finns det också de som skriver romaner på 
självbiografisk grund utan att ha förstahandsinformation, vilket Ohlsson menar 
ger upphov till en genreglidning över till ”dokumentärromanen”. När jag i 
fortsättningen skriver ömsom om självbiografier och dokumentärromaner, så 
har jag valt att ta fasta på just skillnaden i författarens auktoritet och 
utgångsläge, alltså om denne har förstahandserfarenheter eller inte.  

Skillnaderna som uppstår beroende på författarens auktoritet ser Ohlsson 
dock inte som direkt genremässig. Snarare är de i de fall som författaren 
saknar förstahandskunskap att se som estetisk strategi, där läsaren genom 
upplysningar på flera nivåer påminns om de källor som ligger till grund för 
berättandet, precis så som Jansson beskriver berättarstrategin i TV:s 
dramadokumentärer.177 I texten visar sig detta genom att författaren utnyttjar 
”ögonvittnet” och beskrivningar av fotografier välkända från massmedier. 
Dokumentärromaner karakteriseras också av balansgången mellan trohet mot 
källan och den konstnärliga friheten. Att den här typen av faktionstexter läses 
som fakta har alltså textinterna förklaringar bredvid de samhälleliga och 
textexterna i form av ökad selektivitet av medierade erfarenheter. De två 
faktorerna i kombination med resultaten av min studie pekar mot att komplex-
iteten nått en nivå, där gränsen mellan verklighet och fiktion måste framstå 
som övertydlig för att ha relevans. Både Kearney och Martha Nussbaum hör 
emellertid till de filosofer som ser nya och spännande möjligheter i den 
senmoderna cyberkulturens icke-linjära narration.178

Om vi tills vidare ponerar att det, åtminstone för mindre initierade läsare, är 
besvärligt att tolka faktion, så pekar det mot ett intuitivt sökande från den 
enskilde mottagaren, samt att signaler om lämplig läsart – en textens repertoar 
– finns i alla texttyper. Lars-Åke Skalin förklarar i ”Det mimetiska 
språkspelet” (1995) hur några av dessa signaler kan verka i fakta- och 
fiktionstexter.179 När vi får en faktatext i handen, menar han att vi normalt 
kräver ”mer av dokumentation som grund för ställningstagande t.ex. genom att 
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också ’höra den andra parten’ ”.180 Det handlar om en bedömning av huruvida 
alla fakta lagts på bordet eller om något viktigt undanhålls, kort sagt om 
berättarens tillförlitlighet. Detta förefaller emellertid vara satt ur spel i 
självbiografiska berättelser, på grund av författarens pakt med läsaren. Anders 
Pettersson (2000) menar att läsarens aktivitet när han eller hon läser fiktions- 
eller faktatext, har olika mål; i det senare fallet är målet att uppdatera våra 
föreställningar kring omvärlden snarare än att slippa konfronteras med den en 
stund:  

 
On reading a newspaper article dealing with the latest major international crisis, 
we are confronted with information or allegations – with mental representations 
(here: thoughts about actual realities) whose raison d´être lies in the truthful 
reflection of fact. Here one might speak of a direct connection with real life: if 
we judge the information to be trustworthy, we simply use it to update our 
beliefs about reality.181

 
I fiktionen ställs helt andra krav på läsaren. Mötet med fiktionstexten handlar 
inte om ”individuella försanthållanden, värderingar och upplevelser, dem som 
jag redan har tillägnat mig, utan om begrepp som jag temporärt behöver 
tillägna mig för att kunna realisera den här specifika mimetiska produkten.”182 
För att läsningen av fiktion ska kunna bli en givande och lärorik upplevelse, 
måste berättarens eventuella subjektivitet accepteras som en bärande del av 
berättelsen och inte som sanning. Möjligen är det så, påpekar Ohlsson i 
samband med att han diskuterar autencitetskravet inom den självbiografiska 
genren, att läsarens eventuella motvilja mot fiktion beror på att den genom sin 
konstnärliga frihet gentemot verkligheten, riskerar att förvanska en 
problematik som uppenbarligen väckt läsarens intresse och fått denne att 
öppna boken, kan hända i didaktiskt syfte. 183

 
I det här kapitlet har ambitionen varit att knyta samman teorier kring hur en 
individuell och social identitet konstrueras, utifrån såväl levda som medierade 
erfarenheter av främmande kulturer. Hur dessa erfarenheter är beskaffade är i 
sin tur avhängigt tid och miljö. I det senmoderna samhället har det förment 
naturliga i den egna kulturen, i traditioner och vanor, utmanats av ökad 
migration över nationsgränser, samt av massmediernas konfliktorienterade och 
stereotypreproducerande omvärldspresentation. Vetenskapen har också i allt 
högre grad utmanats av konkurrerande kunskapande institutioner, som 
försätter individen i en valsituation med kontinuerlig riskbedömning. Dessa 
utmaningar ger upphov till otrygghet och tvivel som på samma gång väcker 
gamla fördomsmönster till liv och möjliggör en förändring av stelnade bilder 
av det annorlunda. De motsägelsefulla expertsystemen ger oss nämligen också 
ökad möjlighet att hantera tillvarons komplexitet. 

                                                 
180 Skalin, s. 27. 
181 Anders Pettersson, Verbal Art. A Philosophy of Literature and Literary Experience, Montréal 

m. fl. 2000, s. 36. 
182 Skalin, s. 31. 
183 Ohlsson, s. 36. 
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Traditionerna har förlorat makt i det senmoderna samhället och människor 
har istället ansatts av rationalitetstvivel. En avgörande roll har här medie-
utvecklingen haft, då människor i allt större doser får ta del av alternativa 
möjligheter, vanor och kulturer. Dessa medierade erfarenheter visar sig 
emellertid bygga på och underblåsa seglivade stereotyper. De är, som också 
visats, hörnstenar för olika fördomsmönster med disparata bevekelsegrunder – 
fördomstyper som jag menar kan ses som flexibla diskurser, inom vilka 
gruppidentitet skapas i förhållande till främmande kulturer – det man inte är. 
Individens valmöjligheter framstår på samma gång som oändliga och 
begränsade. Den ökade migrationen över nationsgränserna har, förutom 
mediebilden av den samma, försett människor med levda erfarenheter av 
främmande kulturer. Den sociala identiteten handlar i stora delar om att 
förhålla sig till denna mångkulturella och medialiserade verklighet, vem som 
ska skrivas in i vi-gemenskapen och inte, samt på vilka grunder. Denna 
grupporientering både möjliggörs och begränsas, som vi ska se, till stora delar 
av utbildnings- och mediediskurser. Massmediala diskurser genererar 
emellertid en konfliktorienterad kunskap som har lite gemensamt med den 
normativt positiva bild av det mångkulturella som skolan är satt att förmedla.  

I nästa kapitel kommer jag att presentera material och metoder för studien, 
samt argumentera för urval, genomförande och tillvägagångssätt. Kapitlet 
avslutas med etiska överväganden och en presentation av klassen, som delat 
med sig av sin mångkulturella och medialiserade vardag. Redan här bör också 
påtalas att metodologiska och etiska reflexioner fortlöper genom analys-
kapitlen, en modell jag valt för att förankra metodologiska problem i den 
kontext de blivit aktuella. 
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3. Material och metod(er) 
”Vill vi veta något om en människa har vi i princip två sätt att gå tillväga. Vi 
kan fråga henne eller vi kan observera henne”, konstaterar Karl Erik 
Rosengren och Peter Arvidson i Sociologisk metodik (2002).184 De båda 
metoderna ger dock kunskap kring egenskaper som inte alltid går hand i hand 
– en människas attityder respektive handlingar.185 Attitydforskning idag är till 
stor del inriktad på att utveckla den planerade kommunikation som man antar 
påverkar människors attityder och handlingar. I viss mån kan skolans intresse 
att utveckla en positiv syn på det mångkulturella samhället sägas vara en 
likvärdig verksamhet, även om man instinktivt värjer sig mot begrepp som 
exempelvis kampanjer.  

Den empiri som här är tänkt att kasta ljus över mina frågeställningar är en 
del av ett större material som kommer att samlas in under en treårsperiod och 
som tog sin början höstterminen 2003. Här rör det sig emellertid om en 
delstudie och därför blir bara en del av materialet föremål för analys. 
Företrädesvis är det ungdomarnas utsagor i samtalsintervjuer och egen text-
produktion, som kommer att belysa de diskurser som styr deras tankar och 
attityder gentemot mångkulturella spörsmål och de medierade erfarenheter 
som haft betydelse i sammanhanget.  

Rosengren & Arvidson beskriver observationsmetoden som den enda 
möjliga för att komma åt ”den nakna sanningen” om människors beteende, 
men jag vill hävda att den i undervisningssammanhang blir otillräcklig för att 
fånga ”sanningen” kring ungdomars förhållningssätt till den medialiserade och 
mångkulturella verkligheten.186 Med Rosengren & Arvidsons resonemang 
skulle mitt val att intervjua ungdomar betyda att deras tankar och attityder inte 
konfronteras med deras handlingar i kulturmöten, men detta är endast delvis 
sant. Jag har förvisso även klassrumsobservationer att tillgå men dessa har 
visat sig odugliga för att illustrera hur ungdomarnas handlingar förhåller sig 
till deras tankar. Michael Stubbs påtalar i Discourse analysis (1983) att det 
inte finns något naturligt tal i absolut mening. Allt språk är situationsanpassat: 
”All there is to study, then, is what people regard as appropriate in different 
situations”.187 Klassrumskontexten är emellertid en extremt tillrättalagd 
kontext med spelregler som ungdomarna i sin elevroll blivit väl förtrogna med, 
vilket oftast givit mig intrycket av nollställda ansikten under lektionstid. Här 

                                                 
184 Karl-Erik Rosengren & Peter Arvidson, Sociologisk metodik, Malmö 2002, s. 28. 
185 Winther Jørgensen & Phillips, s. 100. 
186 Rosengren & Arvidson, s. 28. 
187 Michael Stubbs, Discourse analysis: the sociolinguistic analysis of natural language, Oxford 

1983, s. 224 f. 
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röjs på intet sätt de kulturellt betingade konflikter som ungdomarna berättat 
om under samtalsintervjuerna när de inte är ”observerade” av klasskamrater 
och lärare. Man använder sig, menar Robert E. Nofsinger (1991), helt enkelt 
av olika taktiker på grund av att målet med aktiviteterna ser olika ut.188 Under 
intervjuerna har specifika och konkreta mångkulturella dilemman diskuterats, 
vilket ofta utmynnat i förslag på problemlösning från informanternas sida. 
Uttalande av det här slaget är inte bara yttranden, utan också handlingar där vi 
under konversationens gång reparerar misstag och missförstånd, för att 
slutligen applicera resultaten på strategier i större enheter som argument och 
berättelser.  

Mångkulturella skolmiljöer 
När det gäller etniskt mångkulturella spörsmål faller vanligen sökljuset på 
storstadsregionerna, trots att skolmiljöer i mindre städer och på landsbygd, där 
elever med invandrarbakgrund är i minoritet, torde vara vanligast förekom-
mande. En större andel lärare kan förmodas känna igen förhållandet där 
klasserna mestadels består av svenskfödda elever och endast en handfull 
individer med rötter i andra kulturer. Dessa skolor kan givetvis inte betecknas 
som mångkulturella på samma grunder som i vissa storstäders förorter, där 
förhållandet kan vara det motsatta. Men är de därför ointressanta? Mitt svar 
måste bli nej. För att förklara hur attityder gentemot främmande kulturer 
påverkas av olika texttyper i ungdomars vardag, anser jag det mer adekvat att 
studera en skolmiljö som speglar det svenska samhället, där svensk etnicitet är 
i majoritet och normerande. Det faktum att de flesta studier gällande mång-
kulturell problematik fokuserar storstadsregionerna gjorde också valet enkelt. 
Materialinsamlingen till denna studie äger därför rum i en medelstor stad i 
Sveriges södra halva och får betecknas som en fallstudie som sätter 
storstadens specifika problematik i relief.  

Precis som i storstäderna tenderar i mindre städer ungdomar med 
invandrarbakgrund att koncentreras till vissa skolor – i det här fallet till en av 
totalt tre kommunala gymnasieskolor i staden som jobbar mot att så 
småningom ha enbart praktiska program inom verksamheten. Samhällsveten-
skapsprogrammet har där under åren lockat en heterogen skara elever som är 
osäkra när det gäller framtida yrkesval. Detta program koncentrerades 
emellertid, samma termin som min materialinsamling påbörjades, till en 
gymnasieskola belägen några stenkast därifrån, vars elevunderlag tidigare 
varit jämförelsevis etniskt homogent och präglat av god studiemotivation. Att 
istället förlägga materialinsamlingen till denna skola föreföll vara en god idé, 
då mötet med nya och främmande kulturer kan förväntas bli synliga på flera 
nivåer och därmed utmana svensk ”normalitet”. På den aktuella skolan visade 
också ledningen intresse för mitt forskningsprojekt. Mitt enda krav var att få 
tillgång till och möjlighet att följa en etniskt heterogen klass på Sh-
programmet genom svenskundervisningen och man lovade att innan 

                                                 
188 Robert E. Nofsinger, Everyday conversation, Newbury Park 1991. 
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höstterminens början komma med förslag på lämplig klass bland de nya 
ettorna.189  

Med detta har jag redan antytt att jag funnit en fallstudie lämplig för mitt 
syfte. Anledningen till mitt beslut är att det beskrivna forskningsfältet är 
bristfälligt utforskat och fallstudien kan därför generera möjliga hypoteser som 
grund för fortsatta undersökningar.190 Ett begränsat antal informanter kan 
förväntas generera en mer djupgående bild av ungdomars förhållande till olika 
texttyper. Att resa runt mellan ett antal olika skolor med geografisk spridning 
och på var och en av dem etablera hållbara kontakter, tänkta att pågå under en 
treårsperiod, förefaller vara rent tidsekonomiskt ohållbart. Samtidigt kan 
exempelvis fem skolor, tio klasser och låt säga ett femtiotal huvudinformanter 
inte göra anspråk på generaliserbara resultat. Min ambition är heller inte att 
leverera generella mönster i textanvändningen när attityder till främmande 
kulturer tar sig uttryck, även om ”retoriska mönster kan skapas och bibehållas 
av bara några få människor”.191 Målet är istället att utforska de diskurser som 
ungdomarna använder som resurser för att tala om och skapa mening kring det 
mångkulturella och hur detta kan förstås utifrån individens textuella 
preferenser. Frågan om vilken skola eller vilket program blir därför mindre 
viktig i det här fallet. Den klass som kom att bistå mig med material till 
studien påbörjade sin första termin på Sh-programmet, endast några veckor 
före materialinsamlingen.  

Tillgång och efterfrågan 
Även om ledningen vid en skola anser det viktigt att öppna sina portar för den 
didaktiska forskningen, kan det ur en hårt belastad lärarkår vara en utmaning 
att få enskilda lärare att släppa in forskningen i klassrummet. Det krävs 
onekligen samarbetsvilja av denne lärare även om det som i det här fallet är 
eleverna som är föremål för studiet – en samarbetsvilja som i sin tur kräver en 
lärare som är oerhört trygg och bekväm i sin yrkesroll. Det vore hyckleri att 
bagatellisera den extra arbetsbörda det oundvikligen innebär för läraren som 
ställer upp med sin klass, oavsett studiens syfte. Att det i den didaktiska 
forskningen här finns en outredd fråga om ansvarsfördelning, blev jag snart 
varse efter att jag blivit tilldelad ”en lämplig klass”. Värdefull tid och mycket 
arbete med materialinsamling vid terminens början visade sig gå förlorat, just 
på grund av att den enskilde läraren inte delade skolledningens positiva syn på 
didaktiska fältstudier. Deltagandet upplevdes av denna lärare som ytterligare 
ett beting uppifrån med outrett meritvärde och jag fann det orimligt att bygga 
upp en långsiktigt förtroendefull relation under dessa omständigheter. 

Ett par veckor senare blev jag emellertid frivilligt kontaktad av en annan 
lärare på skolan, som hälsade mig välkommen till den klass som hon 
                                                 
189 I det inledande brevutskicket till stadens skolor förhöll jag mig tämligen allmänt till mitt 

forskningsintresse. Som ett led i att undvika tillrättaläggande av verkligheten beskrev jag mitt 
intresse för mångkulturell problematik, som ett intresse för svenskämnets potential att öka 
elevernas demokratiska kompetens.  

190 Rosengren & Arvidson, s. 292. 
191 Winther Jørgensen & Phillips, s. 117. 
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undervisar i Svenska A. I denna klass fanns förvisso färre etniciteter 
representerade, men lärarens positiva inställning blev ändå avgörande när jag 
tackade ja till erbjudandet. Hennes engagemang och samarbetsvilja har lett till 
att jag med största sannolikhet nått mer ingående resultat i denna klass, än vad 
som hade varit fallet om jag framhärdat i den första. Man kan givetvis ställa 
frågan vad det innebär att läraren så att säga valt sig själv till datainsamlingen, 
men eftersom jag här fokuserar de elever hon givit mig tillgång till anser jag 
att det har ringa betydelse. 

Urval och strategier 
För att så snabbt som möjligt få kännedom om vilka individer som dolde sig 
bakom namnen på klasslistan fick jag en svensklektion till förfogande, då 
samtliga elever fick fylla i en drygt tjugosidig enkät med fyra olika fråge-
områden: (1) bakgrund och mångkulturella preferenser från grundskolan, (2) 
medietillgång i hemmet respektive i det egna rummet samt medievanor, följt 
av (3) självbild och (4) värderingar och attityder till mångkulturell 
problematik. Conny Svenning noterar i Metodboken. Samhällsvetenskaplig 
metod och metodutveckling (2000) att attitydundersökningarnas kritiker menar 
att den enskilde forskarens värderingar oftast utgör mallen i dylika under-
sökningar.192 Som redan påpekats finns det dock en otvetydig samhällsnorm 
manifesterad i gällande läroplan, som här kan utgöra fond till ungdomarnas 
attityder och värderingar. Betydligt vanskligare är då att ta ställning till hur 
attitydfrågorna bör utformas. Jan Trost varnar i Enkätboken  (2001) för 
omfattande uppradning av påståendesatser som den svarande har att ta 
ställning till i vilken grad han/hon instämmer i.193 Risken är stor att den 
svarande tröttnar eller glömmer hur svarsalternativen ligger i förhållande till 
varandra. Därför lät jag mig inspireras av Martha Nussbaum och hennes 
definition av begreppet ”narrative imagination” och valde att, på det måhända 
oortodoxa sättet, komponera tre korta berättelser om kulturmöten i svensk 
vardag – scenarion som trots fiktionen bygger på problematik och berättar-
mönster välkända från massmedier. Efter varje berättelse följde ett antal 
påståenden om hur de uppkomna situationerna bäst skulle lösas som man 
antingen skulle förkasta eller förorda. Friheten fanns att kryssa för flera 
alternativ som ”goda” lösningar och påståenden. På så sätt kom ett flertal 
inkongruenser gällande individens värderingar i teori och praktik i dager. Som 
exempel kan nämnas att den enskilde eleven, trots att man principiellt hävdat 
att alla invandrare som begår brott omedelbart ska förvisas ur landet, har 
uppenbara problem att upprätthålla samma oförsonliga hållning i en 
problemlösning då ”invandrarens” intentioner i en historisk och social kontext 

                                                 
192 Conny Svenning, Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. Klassiska 

och nya metoder i IT-samhället, 4:e och reviderade upplagan, Eslöv 2000, s. 138. 
193 Jan Trost, Enkätboken, Lund 2001, s. 69. 
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är välbekant.194 Winther Jørgensen & Phillips skriver att motsägelsefulla svar 
och instabila attityder, enligt diskurspsykologiska teorier, signalerar att flera 
diskurser är i användning. 

Beslutet att genomföra en gruppenkät med klassen och personligen stå för 
instruktioner, utdelning och insamling bygger inte enbart på effektivitetsiver. 
Standardiseringen gällande när, var och hur eleverna svarar på frågorna är 
högre än om enkäten exempelvis delats ut av svenskläraren för att samlas in 
vid senare tillfälle och i det här fallet eliminerades också eventuellt bortfall. 
Samtliga elever svarade på samma frågor under samma yttre förutsättningar. 
De fick sextio minuter till sitt förfogande och flertalet elever arbetade 
energiskt med uppgiften tiden ut. Enkäterna har sedan utgjort den plattform 
utifrån vilken en heterogen grupp huvudinformanter strategiskt valts ut för 
regelbundna samtalsintervjuer. Målet för detta urval har varit att gruppen ska 
spegla klassen som helhet när det gäller representation av etnicitet, kön, attityd 
till främmande kulturer och mediebruk. Från början var det tänkt att endast 
fem ungdomar skulle ingå i denna intervjugrupp, men ganska snart insåg jag 
att ett så snävt urval kräver kompletterande information.  

Då enkäten var utformad så att de krävde enskilda analyser, framstod snart 
sagt varje individ som intressant i sin egen rätt ur ett mångkulturellt perspektiv 
och jag fann det orimligt att i en första omgång intervjua mindre än fem 
flickor och fyra pojkar. Eftersom man inte heller kan utgå ifrån att alla 
gymnasieungdomar är lika intresserade av att spendera sina håltimmar med en 
frågvis, medelålders akademiker misstänkte jag också att jag skulle komma att 
behöva alternativa deltagare om kommunikationen inte skulle fungera med 
någon av dem som jag utifrån enkäten funnit lämpliga.195  

Intervjuer som social interaktion 
De sex ungdomar som efter den första intervjuomgången kom att utgöra 
material till denna delstudie har intervjuats tre gånger under första gymnasie-
året.196 Förutom den allra första, har samtliga intervjuer ägt rum i samma 
lokal. Intervjuerna har spelats in på MD-spelare, en teknik med god 
ljudkvalitet och som genom sitt lilla format minimerar oönskade intervju-
effekter. Jag har själv fått leta mig fram till lediga utrymmen på skolan där jag 
kunnat intervjua ungdomarna och jag beslutade mig till sist för att hålla till i 

                                                 
194 Enkäter är inget material som lämpar sig för diskursanalys, eftersom både frågor och 

svarsalternativ är fixerade inom vissa diskurser. ”Det gör det svårt att nå fram till de diskurser 
som informanterna bygger på i sina svar” (Winther Jørgensen & Phillips, s. 118). Klassen 
kommer att under sin gymnasietid få svara på enkäten vid tre tillfällen och detta material 
kommer att närmare analyseras i min doktorsavhandling, i syfte att utforska attitydförskjutningar 
i förhållande till medieanvändning.   

195 Anledningen till att jag valt att i största möjliga mån förlägga intervjuerna till elevernas 
håltimmar är ambitionen att i minsta mån orsaka att eleverna går miste om undervisning, 
alternativt locka till mig någon som ser en möjlighet att slippa några lektioner. Att de utvalda 
ungdomarna faktiskt infinner sig gång efter annan blir då också ett kontinuerligt bekräftande på 
att deltagande och engagemang är frivilligt. 

196 Benno deltog inte i första omgången pga. sjukdom. De olika intervjuomgångarna ägde rum i 
november och december 2003, februari 2004, samt maj 2004. 
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ett bokningsbart utrymme där svenskinstitutionen förvarar klassupp-
sättningarna av skönlitteratur. Här fanns en liten soffgrupp vid fönstret och 
några smålampor som alternativ till lysrören i taket. I detta rum träffar jag 
fortfarande eleverna enskilt och det har blivit vår naturliga mötesplats. Att 
hitta en idealisk och ostörd plats för intervjuer är svårt på skolor med snabbt 
svällande elevunderlag och givetvis innebär valet av materialrummet att lärare 
stundom avbryter intervjuerna.197 Det finns förvisso inget som talar för att 
mina intervjuer med ungdomarna måste äga rum just i skolan, annat än rent 
praktiska. Att hitta lämpliga och neutrala platser utanför skolan är besvärligt 
och ett sådant arrangemang skulle också innebära att jag skulle lägga beslag på 
än mer av ungdomarnas tid, riskera att de tröttnar och uteblir vid överens-
komna möten.  

Min explorativa ansats gör att ungdomarnas associationskedjor gällande 
mångkulturella spörsmål i förhållande till deras textpreferenser måste vara 
strukturerande för intervjuerna och inte en av forskaren på förhand uppgjord 
intervjuguide.198 Därför har jag valt samtalsintervjuns form, där forskarens roll 
är att bidra med teman att samtala kring och den intervjuades att ge dessa 
teman ett personligt innehåll. Valet av teman att samtala om har genererats ur 
de teorier som behandlades i föregående kapitel: 

 
• Mediebruk idag 
• Etniskt mångkulturella skolupplevelser då och nu 
• Etniskt mångkulturella upplevelser på fritiden 
• Fritidsaktiviteter 
• Klassen som grupp 
• Eget utanförskap 
• Skillnader inom egna grupptillhörigheter 
• Det mångkulturella som möjlighet 
• Det mångkulturella som problem 
• Svenskhetens gränser 
• Massmediebilden av främmande kulturer 
• Aktuella texter i svenskundervisningen – upplevd relevans 
• Eget skrivande  
 

Det ligger ingen hierarki i den ordning som dessa teman presenteras här och i 
intervjusituationen har ordningen hela tiden varit beroende av hur samtalet 
utvecklats sig. Som exempel kan nämnas att om vi samtalar om situationen 
och trivseln i klassen, så leder det ofta till att ett eget upplevt utanförskap 
verbaliseras och etniskt mångkulturella erfarenheter från fritiden övergår inte 
sällan till en diskussion om den problematik man upplevt. 

Parallellt med termen samtalsintervju används ibland djupintervju, men 
Rosengren & Arvidson såväl som Jan Trost (1997), varnar för en så vårdslös 

                                                 
197 De allra flesta anstränger sig för att snabbt och tyst uträtta sitt ärende, men det finns också ett 

fåtal lärare som demonstrerar sitt missnöje med forskningens ”intrång” genom att omständligt 
bullra runt med bokvagnarna bland hyllorna.  

198 Rosengren & Arvidson, s. 140; Winther Jørgensen & Phillips, s. 118. 
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sammanblandning.199 Även om samtalsintervjun också kräver viss typ av 
erfarenhet, så bör begreppet djupintervju vikas åt ”terapeutiskt syftande 
psykoanalytiska intervjuer”, vilket kräver specialkompetens och har ett syfte 
som oftast ligger utanför det didaktiska kunskapsområdet.200 Trost menar 
förvisso att det är problematiskt att likställa intervjun med ett samtal, eftersom 
det senare konnoterar att obekväma samtalsämnen undviks.201 Att forsknings-
intervjun inte är ett spontant uppkommet samtal menar jag dock är givet och 
ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt kräver att intervjusituationen analyseras 
just såsom social interaktion, där både intervjuare och den intervjuade bidrar 
likvärdigt. Nofsinger visar hur konversationshandlingar oftast uppträder i par 
och hur vi först genom nästa talares yttrande kan få vetskap om hur 
föregående talares yttrande har tolkats. 

Diskurspsykologins mål är att studera retoriska strukturer i tal och skrift, 
som ger ”inblick i hur människors konstruktioner av världen utformas för att 
bemöta alternativa versioner”.202 Det tillhör en naiv forskartradition att kräva 
neutralitet och objektivitet i mötet med informanten. Även om det för mig 
initialt fanns en ”naiv” strävan att inte påverka hur ungdomarnas attityder till 
mångkulturella spörsmål framträder, så framstod det snart som orimligt eller 
rent av oetiskt att som vuxen människa inte konfrontera ungdomarna med 
”alternativa versioner” i samtalsintervjuerna. Ledande eller provocerande 
frågor blir emellertid problematiska först om intervjun inte analyseras just som 
samtal eller interaktion, där frågornas formuleringar är lika genomskinliga 
som svaren.203 I transkriptionen av de sekvenser som här analyseras har det 
därför funnits en strävan att återge interaktionen så autentiskt som möjligt, 
utan att för den skull återge talspråkligheter som skulle kunna upplevas 
kränkande för ungdomarna (och mig själv). Eftersom attityder till främmande 
kulturer är en situerad praktik, har jag också valt att löpande genom analysen 
sätta in ungdomarnas utsagor i den kontext de framträder. Resultatet hoppas 
jag ska tillföra studien läsarens ”närvaro”. Jan Krag Jacobsen skriver i 
Intervju. Konsten att lyssna och fråga (1993): 

Bra intervjuer är autentiska och trovärdiga. Vi tvivlar inte på att det finns en 
verklig person som med sina egna ord berättar om något. Intervjun är förvisso 
organiserad, men vi får ändå intryck av att något unikt har hänt. Vi finns så att 
säga på plats som den berömda flugan på väggen. Om vi börjar tvivla på det 
autentiska, förlorar intervjun sin mening.204

Valet av utforskande intervjumetod där ungdomarnas associationskedjor 
fokuserats har resulterat i ett mycket omfattande material, där ett urval varit 
nödvändigt. Vissa delar av samtalen har framstått som mindre intressanta just 
ur ett mångkulturellt och medialiserat perspektiv och har därför inte blivit 

                                                 
199 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, andra upplagan, Lund 1997, s. 23; Rosengren & Arvidson, s. 

144. 
200 Rosengren & Arvidson, s. 144. 
201 Trost, (1997), s. 34. 
202 Winther Jørgensen & Phillips, s. 115. 
203 Ibid., s. 120 f. 
204 Jan Krag Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga [1993], övers. Björn Nilsson, Lund 

1993, s. 13. 

 46



föremål för vare sig transkription eller analys.205 Intervjuerna har i genomsnitt 
varit sextio till sjuttio minuter långa och av den totala tiden har kanske bara en 
tredjedel behandlat relevanta teman. För att upprätthålla en förtroendefull och 
god relation har det emellertid framstått som viktigt att skapa en så normal 
dialog som möjligt, där intervjuare och den intervjuade får möjlighet att lära 
känna varandra på flera plan. Jag är dessutom övertygad om att detta inte 
kunnat uppnås och att jag inte fått tillträde till ungdomarnas innersta tankar i 
samma utsträckning, om jag inte delat med mig något om mig själv. Här får 
man givetvis vara försiktig med vad man som intervjuare delar med sig av, 
men erfarenheten säger mig att en liten och i sig helt oansenlig anekdot 
hämtad ur det egna livet, kan öppna upp interaktionen.  

Och när ungdomarna själva får förslå teman? 
I Maria Ulfgards avhandling om tonårsflickors fritidsläsning citeras Sue 
Turnbulls våndor över de tolkningsbarriärer på flera kulturella nivåer, som 
ofta infinner sig mellan intervjuare och informanter i ungdomsforskning.206 
Ulfgard och Turnbull menar båda att materialets tillförlitlighet är avhängigt en 
fortlöpande reflexion över intervjueffekter, men trots detta kan man som 
forskare drabbas av tveksamhet över huruvida man kommit åt ungdomars 
egentliga preferenser. Dubier av det slaget har även jag erfarit – i vilken mån 
präglas de teman jag föreslår i intervjuerna av mina egna mångkulturella 
erfarenheter och mediepreferenser? Har dessa teman bäring i ungdomarnas 
vardag, eller är det möjligen helt andra ting som är konstituerande för deras 
attityder till främmande kulturer?  

I syfte att ha ett material att ställa mina egna utgångspunkter emot delade 
jag ut en personlig ”berättelsebok” till huvudinformanterna och instruktion-
erna var medvetet vaga och få: (a) ”detta är din berättelsebok där du får skriva 
precis vad som helst och hur som helst, om det som känns angeläget för dig att 
berätta om för mig”, (b) ”ingen lärare får ta del av denna berättelsebok och 
vad du skriver, eller om du väljer att avstå från att skriva, påverkar alltså inte 
dina skolresultat”. Att kalla skrivboken för ”berättelsebok” stället för 
”loggbok” var ett försök att i möjligaste mån frikoppla den från skolan och 
vad som där förväntas av ungdomarna. Även om inte alla varit intresserade av 
att lämna ifrån sig sina tankar och upplevelser i skrift till mig, så har de som 
kontinuerligt delat med sig varit påfallande öppenhjärtiga. Detta gäller tjejerna 
i högre grad än killarna. Till största delen har det dock handlat om medierade 
erfarenheter från exempelvis TV, videofilm, skönlitteratur och muntligt 
berättande som man av olika anledningar upprörts eller glatts över.  

I intervjuerna och berättelseböckerna refererar ungdomarna ofta till olika 
texter när främmande kulturer kommer på tal. Det motsatta förhållandet – att 
mediala teman ger upphov till reflexioner om kulturmöten förekommer också. 
Dessa olika mediala uttrycksformer och texttyper kommer att analyseras 

                                                 
205 De intervjuer eller delar av intervjuerna som valts bort finns dock givetvis dokumenterade på 
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parallellt med intervjuer och berättelseböcker, dock med varierande djup och i 
urval. Avsikten har varit att synliggöra ett så brett spektra av texttyper som 
möjligt. Att dessa analyser har olika djup och att de skönlitterära texterna 
penetreras mer ingående, kan ses som en spegling av den begränsade erfaren-
het jag själv har av exempelvis dataspelens och levande rollspelens språk. 
Detta är något jag har gemensamt med många yrkesverksamma lärare och som 
ofta leder till ogrundade slutsatser om en generation med utarmat språk och 
ringa narrativ fantasi. I samtalen med ungdomarna och mina egna trevande 
försök att närma mig deras texter har jag emellertid givits anledning att vända 
på kuttingen: är det måhända vi som hävdar skönlitteraturens särställning som 
är illa rustade för att se alternativa möjligheter till utveckling? Om analyserna 
utanför det litteraturvetenskapliga fältet är förhållandevis grunda, eller av de 
väl insatta rentav anses triviala, så är ändå min förhoppning att de ska väcka 
nyfikenhet och reflexion över den litteraturdidaktiska traditionens bevekelse-
grunder. 

Tolkning – intentioner, klyftor och gemenskaper 
Det kan synas vara sympatiskt och rent av demokratiskt att göra sina 
informanter delaktiga i tolkningsprocessen och flera samtalsforskare garderar 
sig idag på detta sätt.207 Jag vill dock påstå att det är viktigt att inför 
avgörandet fråga sig vad greppet kan tillföra studien. Möjligheten finns att 
strategin invaggar läsaren i förment objektivitet. Hur står det egentligen till 
med minnets tillförlitlighet och hur mycket påverkas egentligen informant-
ernas medtolkning av kännedomen om att materialet utgör empiri till en 
avhandling? Jag har valt att inte konfrontera ungdomarna med transkriptioner 
av tidigare intervjuer, eller på något sätt använda mig av dem som medtolkare 
av deras egna utsagor. Jag anser att risken vore stor för tillrättalägganden från 
individens sida utifrån hur de önskar bli betraktade av mig. Billy Ehn (1994) 
beskriver detta som en ”metodologisk paradox” som ofta uppträder då 
ungdomar intervjuas i forskningssyfte.208 Resultaten av intervjuerna blir inte 
enbart sakliga redogörelser för erfarenheter och ställningstaganden, utan 
situationen används också av ungdomarna själva för att söka ”hållbara linjer i 
pågående liv”.209 Transkriptioner av intervjuer – talspråk på pränt – är sällan 
speciellt smickrande. Att konfronteras med sina egna utsagor i den formen kan 
underblåsa en känsla av instabilitet i den egna argumentationen. Att inte låta 
ungdomarna själva komma med synpunkter på mina tolkningar handlar ytterst 
om synen på tolkningsgemenskaper och vetenskapens uppgift. Trost före-
språkar att man istället ber att få återkomma om oklarheter uppstår i analysen 
och för egen del har jag på ett naturligt sätt kunna utnyttja den tekniken, 
eftersom ungdomarna intervjuats vid flera tillfällen. Det är en smaksak hur 
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man väljer att göra, skriver Trost, men han ställer också den befogade frågan: 
”Om den intervjuade menar att min tolkning är galen, skall jag då ändra min 
tolkning? Skall jag göra jobbet eller skall någon annan göra det (dvs. den 
intervjuade)?”210  

Anders Pettersson (2003) diskuterar i en artikel de olika tolkningspraktiker 
som den professionelle respektive icke-professionelle läsaren av ett litterärt 
verk är inbegripen i och jag menar att de antaganden som ligger bakom också 
kan appliceras på den sociala interaktionen i forskningsintervjun.211 Pettersson 
utgår först och främst från att den litterära texten är skapad i syfte att bli läst 
och uppskattad.212 På samma sätt kan man se på intentionerna bakom den 
intervjuades frivilliga deltagande och den bild av sig själv som denne vill 
förmedla till intervjuaren. Givetvis vill man bli uppmärksammad och 
bekräftad. För det andra utgår Pettersson från att vardagsläsarens praktik går ut 
på att svara upp mot detta verkets syfte (fast man kan givetvis också ogilla det 
man läser) och på samma sätt svarar mottagaren upp mot sändarens syfte i 
kommunikationen. Som ”professionell läsare” av den sociala interaktionen i 
intervjun är det emellertid inte min sak att bekräfta eller förkasta, ge signaler 
huruvida jag gillar eller ogillar det jag ser och hör och här kommer det tredje 
och sista antagandet in i bilden som avgjort skiljer forskarens och den 
intervjuades tolkningsgemenskaper från varandra. Även om det professionella 
akademiska studiet måste baseras på den ”vanlige” läsarens erfarenheter, så är 
inte målet med verksamheten att bestämma dess estetiska kvaliteter utifrån 
personliga preferenser.213 Uppdraget ligger istället i att anlägga nya och 
relevanta perspektiv som leder till ny kunskap. Detta är också syftet med att 
analysera de texter som ungdomarna refererar till – inte att diskvalificera deras 
tolkning utan att tillföra mening. Översatt till empiriska studier av ungdomar, 
ett betydligt mer svårfixerat objekt, innebär Petterssons resonemang att de 
enskilda informanternas tolkning av sig själva blir irrelevant eftersom vi inte 
delar vare sig intentioner eller teoretiska perspektiv.  

Resan i den kulturella hermeneutiken 
Jag har redan nämnt att en av de ungdomar som deltar i studien har en historia 
som bosnisk flykting. Denna flicka har utan motstycke varit den som flitigast 
delgivit mig sina tankar i berättelseboken och hennes iver att delta i studien 
ledde också till att hon ganska brådstörtat och oplanerat blev den första att 
intervjuas.214 När jag jämförde intervjuerna, eller snarare mina tolkningar av 
intervjuerna, fick jag en olustig känsla av att denna bosniska flicka och jag 
talat om helt andra ting än de teman som styrde de övriga intervjuerna. I 
inledningsskedet hade jag, ser jag nu, en ganska naiv tilltro till mina egna 
erfarenheter av att vara ”den annorlunda” och att detta skulle vara mig till 
                                                 
210 Trost, (1997), s. 90. 
211 Anders Pettersson, ”Five Kinds of Literary and Artistic Interpretation”, Types of interpretation 
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hjälp i analysen. Det naiva bestod i att jag inte i tillräcklig omfattning beaktat 
skillnaden mellan att som jag, svensk gästarbetare, tillbringa ett par år i Irak 
eller dåvarande DDR och att som många av våra invandrade svenskar 
ofrivilligt tvingats fly sitt hemland. Ingen i Bagdad ifrågasatte varför vi 
svenskar eller västerlänningar på plats klumpade ihop oss i samma bostads-
område, rörde oss i flock, krävde särhantering av våra matvaror och inte lärde 
oss språket. När Ajla kom till Sverige förutsattes integrations- eller rent av 
assimilationsvilja från dag ett. 

Bunars studie där han förklarar ”flyktingskapets kulturella hermeneutik” 
fick mig emellertid att med tiden inse att jag som forskare var tvungen att 
kasta mig in i den hermeneutiska cirkeln där Ajlas identitetsskapande ägde 
rum och att mina intervjuer med henne därför måste se helt annorlunda ut än 
med de svenskfödda ungdomarna. Min enda chans att förstå hennes 
identitetsskapande här och nu är att, när hon så föreslår, följa med henne till 
livet då – i Bosnien. Det är en spännande, men ofta smärtsam och helt ny 
erfarenhet, som dock framtvingar en fortsatt reflexion över huruvida jag 
lyckas hålla en balans mellan saklighet, känslomässigt engagemang och etiska 
hänsyn. För att göra mina tolkningar av Ajlas berättelsebok så genomskinliga 
som möjligt, presenteras de också som bilagor, där jag exakt återger både 
språk och form i hennes berättelser. 

Etiska överväganden 
Det kan synas självklart att den empiriska forskningens informanter måste 
värnas både gällande anonymitet och konfidentialitet och när det gäller 
omyndiga ungdomar kan detta förefalla särskilt viktigt.215 Självcentrering hör 
tonårstiden till och alla i klassen tycktes uppleva mitt intresse för just dem som 
smickrande. Däremot kan man inte utgå ifrån att de vid vuxen ålder är lika 
intresserade av att få sina ungdomliga och därmed omogna attityder kopplade 
till mitt forskningsprojekt. När jag först presenterade mig och mitt 
forskningsintresse i klassen undvek jag medvetet ordet attityd, då det för 
somliga kan upplevas negativt värdeladdat. Istället presenterade jag det som 
att jag med min forskning ville bidra till en demokratiserande utveckling av 
svenskämnet och att jag därför tycker att jag måste skaffa mig mer kunskap 
om deras tankar och åsikter för att ge röst åt dagens gymnasieelever. Därmed 
vet alltså alla klassens trettio elever att de inte bara såsom kollektiv ingår i 
studien, utan också vilka individer kollektivet rymmer. Detta kan synas 
problematiskt när jag skriver om bosnienfödda Ajla och svensk-irländska 
Emilia, vilka givetvis inte kan anonymiseras i tillfredställande grad inom 
klassen. Efter långt övervägande och ingående diskussioner med informant-
erna själva har jag dock kommit fram till att deras specifika erfarenheter och 
bakgrunder utgör viktig del av empirin och att problematiken i egentlig 
mening inte är större i deras fall, eftersom exempelvis Tomas med största 
sannolikhet är lika igenkännbar för sina klasskamrater.  

                                                 
215 HSFR, Forskningsetiska principer i humnaistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 

 50



Som forskare kan jag givetvis inte skydda ungdomarna från sig själva. 
Risken finns att de i ögonblick av förtrolighet själva talar med kamrater och 
andra om sitt deltagande i studien och vad som sagts i intervjuerna.216 Som 
forskare är det emellertid nödvändigt att för all framtid beakta tystnadsplikten. 
I början befarade jag att detta skulle bli besvärande i kontakten med klassens 
svensklärare, men eftersom även hon omgärdas av liknande restriktioner har 
problem aldrig uppstått. Tvärtom har hon, i en strävan att inte påverka mig, 
avstått från att berätta om klassens individer när det gäller känsliga saker som 
hon i förtroende fått ta del av, vilket gjort det enkelt för mig att hävda samma 
förhållande. De elever som här omnämns och stundom citeras har självfallet 
fingerade namn, som de själva valt. Detta till trots kan jag givetvis inte 
garantera att man inom klassen, i den händelse de skulle läsa avhandlingen, 
kan avhålla sig från att spekulera kring identifikationer. Vad eller hur mycket 
klasskamrater och lärare känner till om varandras mediepreferenser och 
mångkulturella erfarenheter kan jag omöjligt veta.  

Det finns emellertid en tredje sak att värna i forskningen och det är 
informanternas integritet. Trost påtalar att vi enbart genom våra intervjufrågor 
väcker tankar och minnen till liv och att man som intervjuare måste vara 
beredd att hantera både sorg och glädje.217 Något märkligt händer när man som 
vuxen träder in i skolan och blir en lyssnande person. Ofta har det inträffat att 
ungdomarna delgivit mig erfarenheter, som jag tänkt att ”det där hade jag inte 
velat veta” eller ”hur ska jag hantera den här informationen?” Hur mycket 
forskare vi än är i skolan, så är vi ändå i första hand vuxna människor med 
skyldighet att uppträda som sådana och vad det innebär är givetvis i sig en 
värdegrundsfråga. De ungdomar som deltar här är idag myndiga och själva på 
väg in i vuxenvärlden. Som kommer att visa sig i resultat och analys har det 
under stundom funnits anledning att undra i vilken mån exempelvis deras 
föräldrar är förtrogna med sina barns situation, men jag har valt att inte agera 
mäklare. ”Även barn har rätt till integritet och sina privata tankar. Tyvärr 
glömmer vi vuxna alltför lätt bort detta.”218 Det förtroende som över tid byggts 
upp mellan mig och ungdomarna kan inte enbart hanteras som forsknings-
strategi, utan är i samma utsträckning en fråga om mellanmänsklig tillit. Det 
som här återges är uteslutande sådant material som ungdomarna själva 
klassificerat som ”livsberättelser”, viktiga för vuxenvärlden att ta del av och i 
den händelse jag drabbats av oro över ungdomarnas situation har jag inskränkt 
mig till att visa dem på möjligheten att få stöd via skolans nätverk med 
mentorer, kuratorer och skolsköterska. 

En vanlig klass? 
Innan vi möter de ungdomar som utgör studiens huvudinformanter kommer 
jag här att ge en kort presentation av klassen utifrån den enkät de svarade på 
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då de nyss påbörjat sin gymnasieutbildning. Eftersom det här rör sig om en 
fallstudie, så kan klassens representativitet i någon mån tyckas mindre 
relevant. Det kan emellertid vara av värde att ha vissa grundförutsättningar 
med sig in i läsningen. Av de trettio eleverna (sjutton flickor och tretton 
pojkar) har tjugoåtta kommit in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Knappt 
hälften har valt Sh-programmet på grund av programmets bredd och de som 
tycker sig ha tagit ut kursen inför framtiden vill bli exempelvis lärare, 
psykiatriker, poliser och advokater. De har kommit från grundskolor i olika 
stadsdelar – många känner ett par av de nya klasskamraterna sedan tidigare. 
Fyra av flickorna är första- eller andragenerationens invandrare. Ytterligare 
två flickor har en svensk förälder och en förälder med annan etnicitet och i 
klassen finns också en pojke med koreanskt ursprung som adopterats av 
svenska föräldrar. 

Endast en i klassen har gått genom grundskolan med enbart svenskfödda 
klasskamrater, men det stora flertalet uppger att de haft mellan tio och tjugo 
klasskamrater med invandrarbakgrund under grundskolans senare år. Tjugotre 
av de trettio eleverna (tolv flickor och elva pojkar) har upplevt den 
mångkulturella klassen som något positivt, medan sex förhåller sig neutrala 
(fem flickor och en pojke). Endast en pojke tycker att den etniska mångfalden 
i skolan har varit negativ. 

När det gäller ungdomarnas medietillgång i hemmen tangera den i stort 
siffrorna i större kvantitativa undersökningar.219 Samtliga har en eller flera 
TV-apparater och VHS eller DVD att tillgå. Nio elever, jämt könsfördelade, 
har dock bara tillgång till public servicekanalerna. En elev saknar dagstidning 
och fyra elever har ingen dator i hemmet. Överraskande nog var tre av de 
sistnämnda pojkar. De tjugosex elever som har dator i hemmet har alla även 
tillgång till Internet, nitton av dem via bredband. Om man däremot ser till 
ungdomarnas privata medietillgång på det egna rummet är den något högre än 
riksgenomsnittets.220 Tjugofem elever har trots medieträngseln en egen 
bokhylla på rummet (tre pojkar och två flickor saknar en sådan). I tjugoen av 
hemmen finns också en gemensam bokhylla som innehåller övervägande 
böcker. Sex av klassens elever uppger att de sällan ser sina föräldrar läsa 
böcker. 

Medieinnehav i sig säger dock inte mycket om i vilken mån man brukar 
olika medier. Av enkäten kan man dock utläsa att TV, musik, Internet och 
mobiltelefon är de medier som används mest frekvent av ungdomarna på 
fritiden, men också att det döljer sig könsrelaterade variationer bakom de 
hundraprocentiga siffrorna. Samtliga pojkar, men bara elva av de sjutton 
flickorna uppger att de ser på TV varje dag och den könsmässiga skillnaden är 
därmed betydligt större i klassen, än i landet totalt.221 Nära hälften av både 
klassens flickor och pojkar ägnar sig åt bokläsning varje vecka. Utöver dessa 
läser ytterligare 35 % av flickorna och 8 % av pojkarna varje dag. Man kan 
dock inte koppla dessa bokslukande flickor till ett mindre frekvent TV-

                                                 
219 Medieutveckling 2004, red. Tove de Vries, Stockholm 2004. 
220 Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2003, red. Ulla Carlsson, Göteborg  2004. 
221 Medieutveckling 2004, s.11. 
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tittande. Man tycks hinna med och finna nöje i båda aktiviteterna, ett resultat 
som överrensstämmer med Ulla Johnsson Smaragdi & Annelis Jönssons 
rapport om TV och bokläsning – samspel eller konkurrens? (2002), där man 
inte heller finner stöd för den så kallad displacementteorin222

Innan resultat- och analyskapitlen tar vid, vill jag helt kort säga något om 
de attityder till det mångkulturella samhället som framkom i enkäten. Att 
generalisera utifrån elevernas svar är vanskligt men markanta skillnader fram-
träder om man jämför flickor och pojkar. För att komma åt ungdomarnas 
attityder i mångkulturella spörsmål har jag, som redan påtalats, i enkäten 
konstruerat tre scenarion, vart och ett är ett stycke fiktion, men välkända från 
massmediers bevakning på området. Tanken bakom enkätens scenarion, korta 
berättelser om mångkulturell problematik i dagens Sverige, är att attityder 
framkommer först i den konkreta problemlösningssituationen. Frågan gäller 
här var ungdomarna väljer att lägga ansvaret för att situationerna löses på 
bästa sätt. Här framkommer ett starkt rättvisepatos hos en överväldigande 
majoritet. Flickorna lägger dock ett större ansvar på involverade myndigheter 
och kräver i större omfattning mer inflytande och befogenheter för polisen, än 
pojkarna gör. Pojkarna förefaller mer intoleranta mot exempelvis kyrkan som i 
en berättelse hjälper utvisningshotade flyktingar undan myndigheterna. Deras 
svar på hur det mångkulturella dilemmat ska lösas bygger till största delen på 
en segregationstanke, medan flickorna hävdar vikten av en ömsesidigt 
förpliktigande integration. Två pojkar har satt kryss i rutan framför påståendet: 
”Jag orkar inte bry mig om invandrares problem.” 

 
Här följer nu tre kapitel, där intervjuer med sex av ungdomarna i klassen ovan 
och de texttyper de hänvisar till i samtalen om mångkulturella spörsmål, 
kommer att utgöra det primära materialet för analys. Jag kommer löpande att 
redovisa på vilka grunder de enskilda eleverna har valts ut. Ungdomarna går i 
studien under namnen Tomas (kapitel fyra), Emilia, Benno, Miriam och Sarah 
(kapitel fem) och Ajla (kapitel sex). Intervjuerna kommer till största delen att 
presenteras kronologisk, så som de var utlagda över läsåret. Jag har valt detta 
framställningssätt, då jag menar att det på ett tillfredställande vis fångar de 
förskjutningar i attityderna till det mångkulturella som sker över tid. Direkta 
citat från samtalsintervjuer och berättelseböcker kursiveras för att empirin 
enklare ska kunna särskiljas från annat material. Den uppmärksamme ser 
också att ungdomarna har fått olika mycket utrymme i avhandlingen och jag 
vill redan här uttryckligen påtala att de fyra ungdomarna som får samsas om 
utrymmet i kapitel fem (och som även inbördes får olika antal sidor) inte på 
något vis betytt mindre i studien som helhet. Tvärtom har de, med sina 
individuellt intressanta personligheter och egenskaper, varit ovärderliga för 
distanseringen till de två som först valdes ut, på grund av att de framstod som 
klassens ytterligheter utifrån urvalskriterierna. 

                                                 
222 Ulla Johnsson-Smaragdi & Annelis Jönsson, TV och bokläsning – samspel eller konkurrens? 

Bokens ställning i mediekonkurrensen över tre decennier. Rapporter om utbildning, 3/2002, 
Malmö högskola, Lärarutbildningen. 
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4. Internet, idrott och 
intressegemenskaper 

Att just Tomas valdes som en av klassens huvudinformanter berodde på att 
hans enkätsvar skilde sig från klasskamraternas på ett iögonfallande sätt. Han 
är en av få som har en klar plan för framtiden – han ska bli polis. Detta i 
kombination med att han i enkäten uppvisar en klart intolerant och negativ 
attityd till det mångkulturella samhället, gör honom synnerligen intressant för 
mig att följa ur ett utvecklingsperspektiv. Tomas har bott hela sitt liv i ett av 
stadens yttre villakvarter, som snabbt växte fram under 80-talet. Skolan i 
området sträcker sig bara fram till år sex och grundskolans senare år gick han i 
en av stadens mest invandrartäta skolor. För att inte förstärka schablonbilden 
av ”den främlingsfientlige unge mannen” som strategiskt bearbetar stilen med 
laddade nationella och etniska element i särskiljande syfte, bör det påpekas att 
Tomas är en lågmäld och artig 16-åring som helt saknar provocerande attribut 
beträffande klädsel eller frisyr.223 Han läser sällan böcker men har ett stort 
idrottsintresse och är själv aktiv fotbollsspelare. 

När vi träffas för den första intervjun är Tomas först lite avvaktande.224 Han 
vill att jag ska förklara vad det egentligen är för en bok jag ska skriva. Jag 
försöker med några inte allt för invecklade turer förklara avhandlingens syfte 
och mål. Så du ska typ skriva om vardagen - hur vi ungdomar tänker och 
upplever grejer då, eller? Eftersom detta är en för mig viktig dimension på 
avhandlingen, svarar jag jakande och övergår till temapunkterna för sam-
talet.225

Tomas ”vet ju vad dom går för” 
Genom Tomas enkätsvar har jag skapat mig en bild av honom som vi går 
igenom tillsammans – oftast tycks den stämma men ibland fyller Tomas själv 
på med information. I enkäten har han uppgivit det som negativt att ha många 
klasskamrater med invandrarbakgrund under högstadietiden: Utom en då. 
Tomas spricker upp i ett leende. Jag var ihop med en tjej som var libanes och 
det var bara positivt, kan jag säga. Jag frågar hur det går ihop med att han 

                                                 
223 Erling Bjurström beskriver den typ av etnisk distinktion som ofta utmärker skinheads (som 

alltså inte Tomas skall förväxlas med) i ”Ungdomskultur som kamp om etnisk identitet” i 
Ungdom, kulturmöten, identitet, red. Nader Ahmadi, Stockholm 1998, s. 139. 

224 Första intervjun med Tomas ägde rum 2003-12-18. 
225 Detta kapitel har i förkortad och reviderad form publicerats i SLÅ 2004. 
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enligt enkäten inte kan tänka sig att vara ihop med en flicka med 
invandrarbakgrund idag. Tomas svarar: Man vet ju vad de går för. Om något 
skulle hända henne så vet man ju hur det skulle kunna bli. […] Dom har en 
sämre moral. Och det är inte för att en kille är svart som jag har den 
uppfattningen. Det är egna erfarenheter. Har kollat upp fakta om brottslighet 
och man blir upprörd när vi låter dom komma hit och så sköter dom sig inte. 
”Dom” som utgör ett problem för Tomas är uppenbarligen mörkhyade män 
som invandrat till Sverige. Jag registrerar hur Tomas verkar sätta likhetstecken 
mellan ”egna erfarenheter” och ”fakta”, vill reda ut begreppen och frågar: Du 
säger ’egna erfarenheter’ – har du själv blivit utsatt för invandrares 
brottslighet? Han svarar: Faktiskt inte. Han förväxlar brottsstatistiken med 
levd erfarenhet och därmed får det positiva förhållandet med den libanesiska 
flickan underordnad betydelse för hans attityd. 

Vi övergår till att prata om gymnasieskolan – om förväntningar och hur 
Tomas upplever den nya skolan i förhållande till högstadiet. Han menar att det 
var väldigt spänt att gå dit första dagen men att allt varit bättre än väntat. Det 
intressantaste ämnet är samhällskunskap; svenskämnet är sådär - inget man 
brinner för direkt. Men svenska är heller inte urtrist. Det bästa med 
gymnasiesvenskan tycker han är att man får skriva mycket. Men Tomas vill ha 
klara instruktioner om form och innehåll i skrivandet, vilket han också anger 
som skäl till att han inte har kunnat skriva något i den berättelsebok han fått av 
mig. Skönlitteraturläsning anser han tar för mycket tid vare sig det gäller skola 
eller fritid; sträckan från det att man öppnar boken tills inlevelse infinner sig 
upplevs oftast för lång för Tomas. Nu har dock alla i klassen blivit ombedda 
att läsa över jullovet och Tomas har på lärarens rekommendation valt 
Busskapningen (1994) av Robert Cormier. Tidigare har Tomas läst Liza 
Marklunds Gömda (1995), en så kallad dokumentärroman om en svensk 
kvinna som förföljs och misshandlas av en invandrarman, och då blev man ju 
bara ännu mer emot – upprörd! Det är ju så att invandrarkillar ser ner på 
svenska tjejer och tycker att dom klär sig utmanade. Killarna har mycket 
svårare att anpassa sig än tjejerna. Tomas menar sig känna igen scenariot i 
dokumentärromanen och hans utsaga tangerar ”typgalleriets” ”invandrarkillar” 
visavi ”svenska tjejer”, som varit den förhärskande mediediskursen under 
2000-talet. Ylva Brune analyserar artikelserier i Dagens Nyheter, Expressen 
och Aftonbladet, där man följer upp en gruppvåldtäkt på en svensk 14-årig 
flicka år 2000, och menar att pressen ”orkestrerar en opinion kring den tes som 
texterna bygger; att ’killar från Mellanöstern’ föraktar svenska flickor.”226 
Denna generaliserande sats är den medierade sanning och kunskap Tomas har 
internaliserat som sin egen, på samma sätt som Nordisk familjebok till viss del 
präglat synen på främmande kulturer för många i vår nu äldsta levande 
generation.227 I citatet ovan får en så kallad dokumentärroman utgöra exempel 
på hur bilder stelnar när populärlitteraturen reproducerade dem.228  

                                                 
226 Brune (2003), s. 64. 
227 Se Holmberg (1994), som analyserar just detta uppslagsverk. 
228 Holmberg (1994), s. 12 f. 
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Tomas anser sig inte vara rasist och om man applicerar Holmbergs 
fördomstypologi på hans uttalanden under intervjuerna, så ska det visa sig att 
han har rätt. Den senaste tiden har han emellertid ägnat mycket tid åt att också 
söka på Internet för att få klarhet i den mångkulturella problematiken. Pirjo 
Lahdenperä menar att fenomen som exempelvis att okritiskt förena fakta och 
fiktion i fördomskonstruktioner, har funktionen att på ett förenklande vis 
organisera den komplicerade sociala verkligheten, alltså som en mental 
informationsbearbetande process. Individens anammande av dessa stereotyper 
fungerar som ett väloljat maskineri, därför att det löser etiska konflikter med 
en bibehållen syn på jaget som en god person.229  

Helt apropå under vår första intervju säger sig Tomas sympatisera med 
Sverigedemokraterna. Jag trevar efter ett konstruktivt spår i diskussionen, som 
inte resulterar i att Tomas blir restriktiv med att delge mig sina tankar. Tomas 
har sagt sig tycka att alla ska ha samma rättigheter i vårt land. Detta gäller, 
menar han, även våra invandrare – men de ska anpassa sig. Behöver vi 
anpassa oss, frågar jag. På detta svarar Tomas bestämt nej: Som till exempel 
muslimer när dom kommer hit, då ska dom ha minus fläsk och ha specialmat, 
sen går dom ut och super på helgen. Vad har man då för ståndpunkt? Han 
tycker inte heller att invandrarelever ska ha rätt till hemspråksundervisning, 
utan att de istället bör få extra svenskundervisning. Han vidhåller sin 
ståndpunkt, trots att jag gör honom uppmärksam på de pedagogiska vinsterna 
med hemspråksundervisning för elevernas andraspråk. Integrationen eller rent 
av assimilation är alltså avgörande och Tomas kan inte se detta som en 
demokratifråga i ett mångkulturellt samhälle; retoriken i hans resonemang 
faller åter tillbaka på moral i termer av högt, lågt och dubbelmoral.  

Invandrare som begår brott ska inte få någon andra chans, menar Tomas, en 
ståndpunkt han enligt enkäten delar med det stora flertalet av klassens killar, 
men bara ett fåtal av tjejerna. Men, undrar jag, vad gör vi med alla svenska 
brottslingar då? Han svarar att alla brottslingar ska sättas på vatten och bröd, 
så de fattar vad de har gjort. Hörde du på nyheterna? Dom städar inte ens sina 
egna celler – det är ju helt sjukt! Jag undrar hur Tomas ser på att fängelsetiden 
också ska innebära vård: Tror du att brottslingen anpassas bättre till 
samhället om de får sämre kost? Det är Tomas övertygad om. Såg du 
Tusenbröder på TV? Där hade fångarna gafflar och knivar i svenska 
fängelser. Det var en skitbra serie – missade bara ett avsnitt, tror jag. Så var 
jag på Alcatraz i USA i somras och det var kanske lite väl hårt, men 
någonstans där emellan, tycker jag det ska vara.230

Jag försöker nu att summera intervjun. Tomas påtalar att han inte alltid haft 
de åsikter som han här givit luft åt – inte när han gick på högstadiet i den 
invandrartäta skolan. Då var han positivt inställd och hade flera kamrater med 
rötter i olika världsdelar, men dessa levda erfarenheter tycks återigen betraktas 

                                                 
229 Lahdenperä, s. 118.  
230 Tusenbröder är en svensk TV-serie som det tidigare under hösten visats en andra omgång av. I 

korthet handlar serien om några unga, missanpassade andragenerationens invandrarkillar i 
Stockholmsförorten Fruängen, deras väg in i tung kriminalitet och deras svenska flickvänners 
ständiga umbäranden på grund av detta. 
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som undantag i förhållande till mediebilden av ”invandrarproblematik”. Han 
började ta reda på fakta och nu har han inga invandrarkompisar längre, bara 
den libanesiska före detta flickvännen, men hon är som vi – hon är svensk. 
[…] Men det är inte bara jag som tycker så här. Många vågar bara inte säga 
det och det gör mig förbannad att vi inte ska kunna säga vad vi tycker, utan att 
behöva vara rädda för invandrarna och bli kallade rasister och så, för det är 
ju inte så kul att ha på sig. I dagens mångkulturella samhälle innebär det alltså 
stora risker att röja främlingsfientliga åsikter och Tomas irritation förefaller 
bottna i en ontologisk osäkerhet angående moral och omoral i dagens Sverige. 
Jag frågar Tomas om man pratar mycket om sådana här frågor ungdomar 
emellan. Skojar du eller? Det är samtalsämne nummer ett nu. Han hävdar 
dock att det i denna heta debatt finns en skillnad mellan flickors och pojkars 
attityd till det mångkulturella, på så sätt att flickorna ofta ser upp till unga män 
med invandrarbakgrund och tycker att de är spännande. Tomas rör sig irriterat 
i soffan medan han talar om detta, som han ser det, flickornas ologiska 
beteende. Att flickornas vurm för dessa ”invandrarkillar” lämnar stora och 
betydelsebärande i luckor i den kvinnokränkande stereotypen, tycks vara 
mindre intressant för honom. 

Innan vi skiljs åt talar Tomas om för mig att han tycker det är både roligt 
och intressant att delta i min studie. Den något avvaktande inställning som jag 
anade från hans sida i början av intervjun verkar som bortblåst och jag drar 
slutsatsen att Tomas haft ett uppdämt behov av att få diskutera sina tvivel om 
det mångkulturella samhällets framtid med någon vuxen person. Han tar en 
handfull Dumlekola ur skålen jag ställt fram och stoppar dem i fickan innan vi 
önskar varandra en god jul. 

Efterdyningar 
Det var med blandade känslor inspelningsutrustningen packades ihop denna 
dag. Det var svårt att bestämma hur intervjun utfallit. Å ena sidan fanns 
föresatsen att så lite som möjligt påverka hur Tomas attityder framträder och 
då kan man knappast gå i polemik med informanten. Å andra sidan upplevde 
jag det som oerhört störande att som vuxen samtalspartner ha suttit och lyssnat 
till dessa myter och fördomar utan att ha argumenterat emot. Först när jag fått 
en viss distans kunde jag upptäcka vid genomlyssning av inspelningen att jag 
faktiskt bjuder Tomas mer motstånd än jag inledningsvis tänkt. Efter att ha 
övervägt den etiska aspekten av att från början sätta etiketten ”den 
främlingsfientlige” på Tomas, förefaller det dock rimligt att snarare behandla 
Tomas åsikter som ”öppningsbud” än som ”slutbud”. Som forskare riskerar 
jag annars att cementera Tomas attityd och hindra en utveckling som kanske 
skulle ha kommit till stånd om vi inte mötts.231  

                                                 
231 Björn Wrangsjö, Tampas med tonåringar, Stockholm 1995. Psykoanalytikern Wrangsjö som 

förestår Institutet för utbildning i barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm, menar att 
vuxenvärldens reaktion, att se tonåringens extrema åsikter som ”sista budet”, ofta blir 
ödesdigert. Tonåringen pressas allt ”djupare in i just den identitet som man försöker rädda dem 
ifrån” (s. 48).  
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Givetvis dök också snart alla följdfrågor upp som aldrig blev ställda vid 
första intervjun: när och på vems inrådan läste Tomas Liza Marklunds 
Gömda? Exakt vilka hemsidor besöker Tomas när han letar efter fakta 
angående invandrares brottslighet? Detta löstes via e-post under jullovet. 
Tomas svarade gärna, snabbt och strukturerat och jag kunde snabbt konstatera 
att den statistik man hänvisar till på de besökta hemsidorna var manipulativt 
presenterade. Som exempel kan nämnas de vittnesmål som en kvinnlig läkare 
som arbetar på en läkarmottagning med utsikt över en flyktingförläggning 
delger läsaren. Till största delen bygger historien på ”egna erfarenheter”, trots 
att skribenten inledningsvis hävdar säkra källor.232 Romanen Gömda hade 
Tomas läst ungefär ett år tidigare: Hörde att den var bra, tror de va av 
mamma. Det rörde sig alltså inte om skolläsning, utan om fritidsläsning, men 
är likafullt intressant ur ett didaktiskt perspektiv därför att det visar på att 
obearbetad skönlitteraturläsning kan vara lika förödande som att surfa runt på 
främlingsfientliga hemsidor. Såväl fiktion som det Tomas läser som fakta-
texter, oavsett om texten återfinns på Internet eller i dokumentärromanens 
tryckta ord, har för honom en referens utanför texten, blir därmed levd 
erfarenhet, vilket legitimerar hans attityd till invandrare för honom på det 
förenklande vis som Lahdenperä beskrivit.  

Redan samma kväll som jag intervjuat Tomas påbörjade jag läsningen av 
Marklunds roman, vilket ledde till följande reflexion: det finns de som hävdar 
att massmediers ”läroplan”, som pågår parallellt med skolans, ger en 
okoncentrerad människotyp med grunda kunskaper – Neil Postman, som 
initierade 1980-talets videovåldsdebatt var en av dem.233 Redan titeln på 
Postmans bok, Skolan och kulturarvet. Om vikten av att motverka massmedia i 
barnens liv, ger vid handen att massmedier i hans framställning inte inbegriper 
litteraturen. Än idag tycks tankefiguren om bildens manipulativa kraft leva 
vidare som om den vore självevident.234 Skönlitteraturens roll kan dock, menar 
jag, inte anses underordnad modernare mediekommunikation som exempelvis 
Internet. Manipulation av människors empatiska beredskap kan inte 
urskillningslöst tillskrivas bildbaserade medier, lika lite som konstruktionen av 
grunda kunskaper, och jag övergår nu till att belysa en aspekt av Gömda i 
syfte att belägga detta påstående.235

Marklunds journalistiska repertoar 
Gömda är Liza Marklunds debutroman från 1995 men det exemplar jag har 
läst är en omarbetad pocketversion från år 2000.236 Redan på titelsidan får man 

                                                 
232 http://www.bgf.nu/faktabanken/krim/brabra.html, samt http://www.bgf.nu/nr/97/6/granne.html.  
233 Neil, Postman, Skolan och kulturarvet. Om vikten av att motverka massmedia i barnens liv, 

övers. Margareta Edgardh, Stockholm 1980. 
234 Mörner, s. 69. 
235 Analysen av Gömda är tidigare publicerad i en bearbetad version i HumaNetten nr 14:2004.  
236 Liza Marklund, Gömda, Stockholm, 2000. Det är intressant att notera att i denna senare utgåva 

finns endast Marklund angiven som författare, medan 1995 års utgåva uppger författarparet 
Eriksson & Marklund. 
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veta att det handlar om ”en sann historia” men jag måste öppna boken för att 
notera att Marklund haft en medförfattare vid namn Maria Eriksson: ”Mia 
berättade, jag skrev”, skriver Marklund i förordet och hon har därmed gjort 
anspråk på autensitet i framställningen. Anledningen till att Mia vill delge 
läsaren sin berättelse sägs vara att ”familjen håller på att gå under” på grund 
av ”samhällets oförmåga att handskas med problem som förföljelse och kvinn-
ovåld”. Marklunds dokumentärroman beskriver också denna angelägna 
problematik, men intressant är att parallellt levereras också berättelsen om den 
ologiske, orationelle och patriarkaliske invandrarmannen – han som förtrycker 
sin familj till följd av traditionell kultur och religion och som över tid blivit 
bitter mot ett Sverige där hans auktoritet inte respekteras.237 På journalistiskt 
vis knyts alltså mäns våld gentemot kvinnor specifikt till invandrar-
problematik. I den mån svenska mäns våld mot kvinnor uppmärksammas i 
medier sker det emellertid sällan utifrån kulturella och religiösa förklarings-
grunder. 

Handlingen i Gömda sträcker sig från 1980-talets mitt och tio år framåt i 
tiden i en svensk småstad. När vi först får träffa den unga protagonisten Mia 
arbetar hon som banktjänsteman, men är också aktiv inom ett nätverk som 
undsätter utvisningshotade flyktingar. Hon framställs som en empatisk och 
självuppoffrande person, då hon hjälper en sydamerikansk familj att gömma 
sig undan de svenska myndigheterna. Liksom flera av sina väninnor förälskar 
sig Mia snart i en mörkögd, uppvaktande man från Libanon som bor på 
stadens flyktingförläggning. Snart är hon oplanerat gravid och den tidigare så 
trevlige libanesen visar allt mer förtryckande och våldsamma sidor när han 
sporadiskt dyker upp i den gemensamma lägenheten. En dag när Mia sitter och 
ammar det flickebarn som relationen resulterat i, dyker han upp med 
”brinnande ögon” tillsammans med några vänner och begär att få visa upp 
barnet. Strax är männen i full gång med en makaber lek där de kastar 
spädbarnet mellan sig (s.116 f.): 

Han kastade babyn i en hög båge över rummet. Jag kände inte igen rösten som 
skrek, men den var min. 
- Åh, Guud! 
Den lilla kroppen flög genom rummet. Hon skrek rätt ut. Den medfödda 
omfamningsreflexen fick hennes kropp att röra sig spasmiskt i luften. Ali 
fångade henne, fumlade och var nära att tappa henne. Han skrattade. 
- Snälla, snälla, skrek jag panikslaget, tårarna började rinna. Snälla, snälla. 
- Vem vill? Ropade Ali och höjde flickan högt ovanför sitt huvud. [---] 
- Catch! ropade han och kastade iväg flickan som om hon varit en mjölpåse. 

Mias tio år långa mardröm exemplifieras med citatet ovan och ”Han”, som 
läsaren aldrig får veta namnet på, ger Mia och dottern berättelsen igenom 
epiteten ”hora” och ”horunge”. När Mia så småningom bryter sig ur 
förhållandet, träffar en ny förstående, varm och svensk man som hon får 
ytterligare ett barn med, intensifieras terrorn i form av förföljelser, vandalism 
och mordhot. Mia och hennes nya familj tvingas paradoxalt nog att leva 
gömda, precis som den flyktingfamilj Mia hjälpt i dokumentärromanens 
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början. De får fly från den ena platsen till den andra och tvingas slutligen 
lämna Sverige för att börja om i en annan världsdel under ny identitet. ”Han” 
däremot lever enligt epilogen trots åtskilliga brott, domar och rättspsykiatriska 
undersökningar kvar i Mias hemstad, där han funnit en ny kvinna att 
misshandla och förtrycka. Mycket mer ”orättvist” än så går knappast att som 
svensk läsare tänka sig, eftersom det för denne framstår som osannolikt att en 
dag själv behöva bli flykting. 

I linje med Marklunds förord är Gömda skriven i jag-form med Mia som 
berättare historien igenom. Viktigt är här dock att skilja berättaren Mia från 
karaktären med samma namn. Läsaren upplever besvikelsen, skräcken och 
vanmakten genom karaktären Mias ögon, som på diegesens nutidsplan inte är 
medveten om att hennes öde kommer att återberättas av henne själv flera år 
senare. Marklund har på detta sätt bäddat för läsarens dubbla lojalitet med 
Mia, samtidigt som hon spinner vidare på den journalistiska tråden om den 
anonyme invandrarmannen som förstärker etnocentriska strömningar. Carina 
Tigervall beskriver i sin artikel svenskarnas ambivalenta hållning till 
invandringspolitiken: ”Å ena sidan handlar den om en vilja att minska 
invandringen och å andra sidan att den inhumana flyktingpolitiken förtjänar 
kritik när det gäller behandlingen av enskilda flyktingar, särskilt som de i 
medierna framställs som människor med känslor, ansikten och namn.”238 
Mediernas berättelser förefaller alltså ha potential att få människor att 
solidarisera sig med invandrare som individer. Men i fallet Gömda är den enda 
bild vi får av den asylsökande mannen en våldsam och manipulativ 
personlighet med total avsaknad av empatisk förmåga, samt två svarta ögon, 
som kan ”brinna” upp till fem gånger över en enda romansida. Den ensidiga 
filtreringen i kombination med greppet att aldrig ge den libanesiske mannen 
ett namn omintetgör läsarens möjlighet att överhuvud se ”Honom” som en 
människa av kött och blod. Hur han själv har upplevt sitt förhållande med Mia 
får läsaren aldrig en vink om, sanningsanspråken till trots. ”Han”, ska det visa 
sig, har också ljugit om sitt ursprung för Mia och endast använt islam som en 
förevändning att förtrycka henne. I själva verket är han kristen och har 
medverkat i massakrerna i Sabra och Shatila.239 Denna provokation av själva 
fundamentet för läsarens fördomsbild, den så kallade pistocentrismen, är en av 
de få passager i romanen som har potential att utmana den stereotypa utsagan 
om muslimer som kvinnoförtryckare. Att denna utmaning uteblir, kan ses som 
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2003:1, s. 46. 
239 ”Den 16 september 1982 dödades ett okänt antal palestinska flyktingar (olika källor talar om 

mellan 800 och 3000 och hur många av dessa som var terrorister är fortfarande okänt, dock 
dödades många familjer och runt 300 barn under 12 år) i de två flyktinglägren Sabra och Shatila 
nära Beirut i Libanon av libanesisk kristen milis. Den israeliska försvarsmakten och den 
dåvarande försvarsministern Ariel Sharon kom av vissa att hållas ansvarig för händelserna då de 
hade givit order om att milismännen skulle ’sortera’ ut PLO-män som ansågs gömma sig bland 
flyktingarna medan israeliska styrkor omringade lägret. Trots att det efter ett tag blev uppenbart 
att en massaker höll på att utföras valde israelerna inte att gå in i lägret och stoppa slakten. En 
israelisk undersökningskommission fann år 1983 att Sharon hade haft ett indirekt ansvar och han 
tvingades att avgå.” (http://susning.nu/Sabra_och_Shatila).  
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en konsekvens av den naturalisering av kulturellt betingade konstruktioner 
som sker över tid. 

Bekräftande läsning och terapi  
Några månader efter fösta intervjun med Tomas publicerade Marklund 
uppföljaren Asyl (2004), för vilken hon dock anklagats för bristande källkritik. 
Till dags dato har denna uppföljare emellertid inte diskuterats av ungdomarna 
jag intervjuat. Jag nöjer mig här med att genom exemplen ovan konstatera, att 
alla de diskurser inom vilka Tomas tvivel på det mångkulturella samhällets 
framtid formas, finna representerade i Gömda: Tomas menade i intervjun att 
han tyckte att polisens befogenheter borde utökas. Mias öde visade sig 
beseglas av just polisens flathet; Tomas menade vidare att invandrare har en 
”sämre” moral än svenskar och åt detta har ”Han” givit ett ansikte; man gör 
bäst i att inte ha med invandrare att göra och då särskilt inte hänge sig åt 
kärleksförhållanden över kulturgränser – det outtalade temat i Marklunds 
dokumentärroman; vi svenskar är hyggliga och låter flyktingar komma till 
Sverige och så sköter de sig inte, blir lögnaktiga och kriminella, som romanens 
anonyme man och hans vänner från förläggningen; invandrarna kallar som 
”Han” svenska tjejer för ”horor” och har svårt att förlika sig med att deras 
auktoritet över kvinnor och familj ifrågasätts i Sverige. 

Marklunds dokumentärroman är ett typexempel på vad Ylva Brune 
beskriver som mediers utvecklingsberättelse ”där hjältinnans strävan mot 
frihet och individualitet möts av våld och repression från männen i hennes 
närhet, men också av erkännande och uppskattning från nyhetshistoriernas 
hjälpare och berättare”.240 När den här typen av litteratur används i 
undervisningssyfte förefaller det dock angeläget att komma bortom denna 
maktreproducerande diskurs. I den inledande enkätundersökningen i klassen 
framkom att just dokumentärromaner och självbiografier jämte fantasy är de 
populäraste genrerna bland ungdomarna och inget tyder på att man väljer 
antingen eller. Därför får man utgå från att målen med läsningen av dessa 
genrer ser olika ut – självbiografin ger en ytterst detaljrik och subjektiv prägel 
åt tragiska livsöden, som i vardagen bara passerar revy via braskande 
löpsedelsrubriker. Genren stillar nyfikenheten inför andra människors 
verklighet och hur denna komplexa verklighet är beskaffad. Fantasy kan, i 
relief till en sådan omskakande läsning, tänkas ha en eskapistisk funktion 
undan samma komplicerade verklighet till en alternativ värld, där rättvisan är 
den slutlige segraren och även den lilla och svaga människan ges möjlighet att 
med magisk kraft utplåna ondska.  
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Ordning i kaos och egen identitet 
När jag intervjuar Tomas för andra gången hägrar sportlovsveckan som bara 
ligger någon vecka fram i tiden.241 Omedelbart gör han mig uppmärksam på 
hur jag som forskare oundvikligen påverkar mitt eget studieobjekt: Du ska 
veta att jag läser alltid ledarsidorna nu inför dina intervjuer, vilket visar på 
mediediskursernas kunskapande auktoritet för honom. Något överrumplad 
svarar jag, i ett tafatt försök att avdramatisera dagstidningsdebatten, att detta är 
något som jag sällan själv hinner med. Till detta möte har jag istället med mig 
ett antal utskrifter från de hemsidor som Tomas konsulterar när han bygger sin 
omvärldsbild. Han ser förvånad ut när han ser hur många sidor utskriften 
genererat och han erkänner själv att han inte har läst allt. Nedan visar sig att 
även inom sina källor, Sverigedemokraternas och Blågul fronts hemsidor, 
väljer Tomas enbart att läsa de textstycken som bekräftar negativa förestäl-
lningar kring just den etniska mångfaldens specifika problematik i Sverige. 
Hans strategi behöver dock inte tyda på att han aktivt söker legitimitet för sin 
främlingsfientlighet, men man kan förmoda att det är enklare än att aktivt söka 
motargument. Thomas Tufte menar att individens förhållande till medie-
framställning och medieanvändande snarare handlar om att känna sig hemma, 
en slags regression där massmedier skyddar den ontologiska säkerheten.242 Det 
ökade antalet invandrare upplevs som hotande genom att de synliggör vår för 
givet tagna identitet och skakar av den sin naturlighet. När man väl börjat 
begrunda sin identitet och blivit medveten om den kulturella konstruktionens 
konsekvenser, kan man aldrig mer känna sig riktigt hemma, skriver Tufte.243 
Möjligen har intervjuns Tomas avslöjat den egna kulturens lösliga grund. Att 
fenomenet inte är knutet till dagens ungdomsgeneration visar Gun Malmgren i 
en artikel, där hon beskriver hur vuxna i kriser ofta flyr den grymma 
verkligheten med hjälp av en skönlitteratur, som man inte riktigt kan stå för att 
man läser, men som erbjuder något stabilt och igenkännbart.244 Fenomenet 
förefaller alltså djupt universellt och starkare förknippat med innehåll än 
framställningsform, samtidigt som det i grunden handlar mer om insikter än 
om åsikter. Nussbaum har tidigare påtalat vikten av att lärare framhärdar när 
det gäller att välja texter som utmanar det förment naturliga i den egna 
kulturen. Enligt hennes teorier är Tomas väg till världsmedborgare inte ens 
påbörjad och med styrdokumentens vaga utformning är det svårt att se hur 
någon lärare idag skulle kunna föra honom ett steg på vägen. Det Tomas inte 
vill läsa, förblir oläst. 

Jag är givetvis nyfiken på hur Tomas ställer sig till andra aspekter av 
kulturell mångfald, som också behandlas på hemsidorna han besöker och 
konfronterar honom därför med ett citat där AIDS utpekas som det naturliga 
botemedlet mot ”sjukdomen” homosexualitet.245 När Tomas skrattar 
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avvärjande tolkar jag det som att sexuell läggning inte är en av de mång-
kulturella kategorier som utgör en konflikt för honom och att detta textavsnitt 
inte dragit till sig hans uppmärksamhet just därför: Men jag tycker inte dom 
ska få adoptera, replikerar han och återknyter på så sätt till den politiska 
debatt som för tillfället ges stort utrymme i nyhetsmedier. Längre fram i 
intervjun när vi talar om den vulgär-darwinistiska syn på kön som 
framkommer på Sverigedemokraternas hemsida och som Tomas helt tar 
avstånd från, återknyter han själv till homosexualitet. Han säger sig inte se det 
som något hot, även om han medger att det kan komplicera relationen att få 
kännedom om att en nära vän föredrar det egna könet. Han slår emellertid fast: 
Man kan ju bli - om tio år kan ju jag vara homosexuell. Det vet man ju inte 
och med detta förefaller för tillfället ämnet uttömt. Den homofobi som ofta 
framträder i tonårspojkars attityder har tydligen inte drabbat Tomas. Att vara 
emot homosexuellas rätt till adoption kan förvisso upplevas homofobt, men 
det faktum att Tomas och flera av hans klasskamrater direkt byter fokus från 
det homosexuella paret till att helt gå upp i barnets verklighet komplicerar ett 
sådant synsätt.  

Vid nästa riksdagsval är Tomas förstagångsväljare. Det har i debatten om 
den representativa demokratins framtid framhållits som ett problem att 
ungdomar i allt större utsträckning föredrar att engagera sig i organisationer 
med fokus på ett begränsat problemområde som Greenpeace, Amnesty, 
Djurens rätt etc. Det utmålas som ett demokratins dilemma att partipolitik 
ratas i allt större omfattning och att allt färre lockas till valurnorna. Tomas 
tänker emellertid utnyttja sin demokratiska rätt; han har redan bestämt sig och 
tänker rösta på Sverigedemokraterna. Under intervjun bläddrar jag fram 
partiets hemsida i utskriftshögen och tar upp några bärande begrepp i deras 
”principprogram”, såsom förhållande mellan nationalstat, territorium och icke-
svenska befolkningsgrupper för att undersöka hur djupt förankrade Tomas 
partisympatier är.246 Han ser osäker och avvaktande ut och menar att detta är 
han inte insatt i. I korthet går argumentationen i programförklaringen ut på att 
invandringen utgör ett hot mot ”den homogena svenska folksjälen” och att 
redan inslaget av ”icke-svenska befolkningsgrupper, som exempelvis 
samerna” utgör ett stort problem när det gäller att värna om denna folksjäls 
fortsatta existens. Tomas gör stora ögon och ett diskursivt lappkast där han 
diskvalificerar partiets definition av svenskhet: Näää det… nä, nä, nä! […] 
Jag skulle inte vilja se Sverigedemokraterna komma till makten. Jag höjer på 
ögonbrynen: Inte? Tomas viftar avvärjande: Nej, för fasen! Men jag skulle 
vilja att de får så många röster så de andra politikerna fattar. Lejonborg blev 
ju populär när han tyckte att alla skulle kunna svenska, men så börjar dom 
tjafsa om att inte kungen skulle klara det – vem bryr sig?  

Tomas är mån om att bevisa sitt engagemang i mediedebatten kring 
invandrar- och integrationsproblematik. Jag gillar det här i Frankrike i alla 
fall med slöjorna, säger han helt apropå. Vid detta andra intervjutillfälle har 
man i Frankrike just slagit fast en lag som förbjuder religiösa symboler i 
franska skolor, vilket innebär att muslimska kvinnor inte har rätt att dölja hår 
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eller ansikte i någon form av slöja eller schal i skolan, ett ställningstagande 
som vid tiden även fått gehör i vissa svenska kommuner. Tomas tycker att en 
sådan åtgärd är positiv och att muslimska flickors integration i det svenska 
samhället skulle underlättas om förbudet gällde i alla skolor:  

Tomas: Det är ju för deras skull. Jag tror ju inte att det är något man väljer att 
ta på sig.  
AÅ: Om man nu vill ha schal över håret – ska man inte få det då? 
Tomas: (Dröjer något med svaret) Det är svårt, det är det. Frågar du en muslim 
om dom vill ha slöja på sig så svarar dom naturligtvis ja. Men om du tar av dom 
slöjan under ett års tid och frågar dom igen […] så tror jag att många skulle 
säga att det är bättre utan slöja. 
AÅ: Så du menar att det skulle gagna tjejerna i det långa loppet? 
Tomas: Ja, det är som en sekt när dom har sån där burka.  

För Tomas del råder det inget tvivel om den västerländska utvecklings-
processen är den enda rätta och han tar gärna på sig bördan, att visa 
främmande kulturer till rätta. Han menar till och med att det kan vara legitimt 
med ett visst mått av egenmäktighet. Själv ser han sin hållning som en naturlig 
konsekvens av det han betecknar som dagens ohållbara invandringspolitik. 
Men som Eriksson, Eriksson Baaz & Törn påpekar har den för givet tagna 
dominansrelationen traderats från den koloniala historiska kontexten via, vad 
Brune kallar, ”nyhetshistoriernas hjälpare och berättare”. I slöjdebatten 
framstår Tomas som de muslimska kvinnornas riddare. Genom sin frigörande 
mission bland de muslimska kvinnorna legitimerar han sin främlingsfientliga 
inställning till invandrarmän såsom något i grunden gott och medmänskligt. 

 Men det är inte enbart muslimska flickors situation som utgör måltavla för 
Tomas omtanke. Redan i den första intervjun påtalade han sin frustration över 
att svenska tonårsflickor tycks uppfatta invandrarkillar som mer spännande än 
svenska. I denna andra intervju berättar Tomas också om något som bara kan 
beskrivas som segregation på stadens nöjesställen. På det enda ställe i staden 
som är öppet för ungdomar i Tomas ålder finns två dansgolv: det ena befolkas 
av svenska ungdomar och på det andra är det bara negerdunk – sån R n´B, om 
du vet vad det är. Ibland, menar Tomas, tröttnar någon av de svenska 
ungdomarna på Gyllene Tider, vill röra sig till lite tyngre rytmer och gör ett 
gästspel på ”det andra” dansgolvet. Det motsatta, att de invandrade 
ungdomarna skulle få ett så plötsligt behov av svensk pop att de byter dans-
golv, händer dock sällan. Av sin storebror har Tomas fått veta att 
segregationen också gör sig gällande på vuxenkrogar och Tomas menar att det 
är säkrast så: Jag tänker så här att dom kommer hit och tar våra blondiner, 
men vi får inte röra deras syster för då blir det ett jädra liv. Segregations-
tillflykten – från såväl svenskfödda som invandrade ungdomar – förefaller här 
vara av regressiv art; om var och en håller sig på sin kulturella spelbana, så 
blir världen en mindre konfliktladdad plats. Med Stuart Halls identitets-
politiska analys i tankarna skulle alltså en essentialistisk syn vara förhärskande 
bland dessa ungdomar, vilket innebär att man hävdar att kulturell identitet 
handlar om en slags kollektiv ”autentisk identitet”, framsprungen ur 
gemensamma historiska erfarenheter.247 Det skulle emellertid kunna handla 
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om allvarligare strömningar än denna särartspolitik, då Hall menar att den 
essentialistiska identitetspolitiken har en del gemensamt med nynazismen: 
”deras värld är en relativistisk värld med en mångfald kulturer som ses som 
enskilda enklaver.”248  Tomas föreställningar kan sägas gå hand i hand med 
sympatierna med Sverigedemokraterna. Nynazisternas grupptillhörighet byggs 
inte som föregångarnas på rashierarkier och traditionell rasism, utan på 
kulturellt betingade olikheter.249

Jag har redan tidigare i intervjun, när vi gick igenom Sverigedemokraternas 
ideologi, försökt få grepp om huruvida Tomas främlingsfientlighet grundar sig 
på biologiska eller kulturella föreställningar: Jag vet ju hur du ställer dig till 
att vara tillsammans med invandrartjejer. Hur ställer du dig egentligen själv 
till ”rasblandning”? Detta tycker Tomas är svårt. Han tänker länge, söker en 
retorisk ingång i den rasbiologiska diskursen och jag undrar för mig själv om 
jag sätter åt honom för hårt med frågan. Sitt tidigare förhållande med en 
libanesisk tjej har han beskrivit som enbart positivt och kanhända blir det här 
en svår ekvation att få ihop utan att förlora ansiktet. Efter en stunds eftertanke 
mumlar han tyst: Vi diskuterade faktiskt det, min bror och jag, att vi kommer 
snart inte att ha några blonda och blåögda tjejer kvar då… Här framstår han 
som mindre övertygad. Det blir dock allt tydligare att den äldre brodern är en 
viktig person och samtalspartner för Tomas i kulturmötesfrågor. 

Ett mönster framträder i Tomas negativa attityd mot invandrare, som 
möjligen bottnar i en osäkerhet i relationen till det motsatta könet. Det som 
hela tiden återkommer i hans argumentation är invandrarmännens inverkan på 
relationer mellan pojkar och flickor. Detta relationsintresse kan givetvis i sig 
tillskrivas den utvecklingsfas i identiteten som vanligen uppträder bland 
pojkar i tonåren, då behovet är stort av att spegla en mer kvinnlig och mindre 
tuff attityd i en åtrådd flickvän – en längtan som kan vara närmast 
outhärdlig.250 Tomas frustration förefaller bottna i det faktum att han själv inte 
kan konkurrera med de unga invandrarmännens äventyrlighet i kampen om de 
svenska flickornas gunst, samtidigt som han inte har tillgång till invandrar-
pojkarnas systrar. Strategin att ta avstånd från invandrade män i allmänhet kan 
läsas som ett led i Tomas konstruktion av könsidentitet där en mängd roller 
och beteenden, ibland på marginalen, prövas genom extrema positioneringar i 
diskussioner med vuxna.251 I Tomas fall tycks alltså sökandet efter bekräftelse 
vara relaterat till en fas i identitetsutvecklingen, där han prövar sig fram i sin 
mansroll: han ska bli polis och definierar sig själv genom vad han inte är, 
nämligen kriminell med tvivelaktig moral, egenskaper som han tillskriver 
främmande kulturer. Just nu understryker han detta genom att inta en extremt 
nationalistisk position. Det kan ändå sägas ligga i linje med polisyrkets 
attraktionskraft på Tomas att vilja skapa ordning i det som för honom framstår 
som kaos – det mångkulturella samhället. Han litar emellertid inte på att 
polisen sitter inne med den information och befogenhet man behöver i alla 
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lägen: Kan väl lägga till – våldtäkten i X-stad – den har du kanske hört om? 
Troligen var det en invandrare, fast det vet man ju inte heller. Men vi var inne 
och kollade på Sverigedemokraternas hemsida. I den lokala morgontidningen 
hade den våldtagna flickan beskrivit gärningsmannen som cirka 1, 90 lång och 
mörk. På hemsidan hade Tomas fått kännedom om att gärningsmannen även 
talade med en kraftig brytning. På min fråga hur Sverigedemokraterna kan 
tänkas ha kännedom om mer än polisen och lokalpressen har Tomas dock 
inget svar. Situationen är anmärkningsmärkt lik den våldtäkt på en svensk 
flicka som år 2000 fick stor uppmärksamhet i media, som Brune analyserat.252 
Både TV, radio och press byggde vid detta tillfälle sin berättelse om förövare 
med invandrarbakgrund på material som man hämtat på Sverigedemokraternas 
hemsida, där de unga invandrarmännens namn, personnummer och etniska 
tillhörighet lagts ut på rent spekulativa grunder. Det främlingsfientliga partiet 
förefaller idag arbeta efter samma direkthetens strategi via Internet som man 
gjorde för fem år sedan, vilket tyder på att man upplever det som ett 
framgångsrikt koncept.  

Förstärkta fördomar eller möjlig öppning? 
För Tomas står det vid det här laget alldeles klart att anledningen till att han 
valts ut för intervjuer är hans främlingsfientlighet. Han är också på det klara 
med att våra uppfattningar skiljer sig åt. Detta är ingenting som diskuterats 
öppet, men Tomas kommentar i det mail han skickade mig vid jul visar ändå 
att så är fallet. Han rekommenderar mig att läsa hela artikeln ”Granne med 
SIV”, men tycker att jag ska undvika den om [jag] inte vill ha de åsikter [han] 
har. Att på något vis försöka upprätthålla en objektivitetens fasad i den 
uppkomna situationen förefaller oärligt, så i början av vår andra intervju ställer 
jag rättframt frågan till Tomas om det har hänt något som påverkat hans 
inställning sedan sist vi sågs. Han menar själv att hans negativa attityd 
förstärkts och som skäl anges att han för en tid sedan blev nedslagen när han 
var ute på disco. Nu har han fått veta att förövaren var en Hassan 
”någonting”. Han verkar vara angelägen att få berätta detta så fort som 
möjligt. Möjligen har Tomas upptäckt luckan i sin argumentation vid första 
intervjutillfället, då han hänvisade till ”egna erfarenheter” gällande invand-
rares vålds- och brottsbenägenhet, men blev tvungen att erkänna att han själv 
aldrig blivit utsatt. Historien om ”Hassans” påhopp kan i efterhand ha 
framstått som ett lämpligt sätt att täppa till luckan.  

Skolans kunskaps- och demokratiuppdrag har som mål att ge elever en fast 
grund för identitetsutveckling och ser man på de möjligheter som öppnar sig 
för Tomas i relation till skolans uppdrag, förefaller det åtminstone rent 
teoretiskt givet att han under sin gymnasietid kommer att få anledning att 
ompröva sin attityd: (1) Tomas politiska ställningstagande gällande 
invandringspolitik och integration visar sig vila på löst hållna grundkunskaper 
kring Sverigedemokraternas ideologiska bas, (2) han har inte reflekterat över 
partiets kvasibiologiskt inriktade argumentation för att hålla kulturer (och kön) 

                                                 
252 Brune (2003), s. 63. 
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åtskilda; Tomas tar direkt avstånd från diskriminering av homosexuella och 
svenska minoritetsgrupper som exempelvis samer, (3) vidare har han inte 
konfronterats med eventuella demokratiska konsekvenser av att individer 
lägger sina röster på ett främlingsfientligt enfrågeparti och (4) Tomas främ-
lingsfientlighet förefaller projicerad på invandrare av det egna könet, eftersom 
det förenklar hans egen kvinnosyn och mansroll. 

 När det gäller att samordna det kunskaps- och demokratiuppdrag som 
skulle kunna generera en positiv attitydutveckling för Tomas del till en enhet, 
förespråkas idag i den didaktiska såväl som pedagogiska forskningen ofta den 
deliberativa samtalsmodellen i klassrummet.253 Lena Fritzén utgår i sin artikel 
från lärande som kommunikativ process och menar att begrepp som ömse-
sidighet, argumentation, delaktighet och samförstånd genom kvalificerade 
samtal då står i centrum.254 Ett sådant deliberativt samtal bygger på tre 
giltighetsanspråk. Samtalet ska vara öppet i den meningen att det inte har 
konsensus som mål, fritt i betydelsen att endast värdet av det bättre argumentet 
är av intresse och kritiskt på så sätt att förutsättningen för samtalet öppet och 
fritt granskas. För att leda både till kunskaps- och demokratiutveckling har 
Fritzén en bild av att samtalet måste föras på flera olika plan under successiv 
fördjupning, nämligen den objektiva sfären och den normativa – sociala 
sfären. Det som utpekas som det viktigast att komma åt när det gäller 
demokratifostran är emellertid den subjektiva sfären, där det enda kravet är att 
det bygger på personlig uppriktighet från individens sida.255 ”[V]arje samtal 
som förs i deliberationens namn [måste] ställa krav på objektiv kunskap i 
termer av rätt och fel, normativ riktighet och uppriktighet”, skriver Fritzén.256  

Idén förefaller förvisso vacker men jag kan i sammanhanget se ett antal 
hinder – det första är rent organisatoriskt. Grundtanken med ett deliberativt 
samtal är varje individs rätt att delta. I lektionspass som oftast inte överstiger 
40 minuter är det svårt att se hur alla dessa dimensioner skulle hinnas med i en 
klass på 30 elever. Det framstår som rimligt att elevens högst subjektiva 
ståndpunkt tar tid att locka fram i en klassrumsmiljö och att den då ound-
vikligen får stryka på foten om tiden rinner ut. Elever är så väl insocialiserade 
i skolans sfär att det närmast sitter i ryggraden vad man förväntas säga och 
inte. Har dessutom den sociala normativa diskussionen föregått den subjektiva 
så finns risken att man producerat ytterligare ett hinder för att den enskilde 
elevens föreställningar skall komma i dager. Tomas har i första intervjun sagt 
sig vara helt medveten om att hans attityder och åsikter gentemot invandrare är 
något som endast kan ventileras i den innersta kamratkretsen. Han är fullt på 
det klara med att han inte kan riskera att bli kallad rasist om hans planer på att 
bli polis skall gå i lås. Risken är alltså överhängande att kunskap såväl som 
demokrati, trots goda intentioner, vilar enbart på objektivitetens och 
normativitetens grunder.  

                                                 
253 Se exempelvis Johan Liljestrand, Klassrummet som diskussionsarena, Örebro Studies in 

Education 2002, Molloy; Fritzén. 
254 Fritzén, s. 74. 
255 Ibid., s. 81. 
256 Ibid., s. 84. 
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Christer Fritzell menar i en artikel i Utbildning & Demokrati (2003) att det 
är viktigt att beakta senmodern problematik och han nämner i skolans sfär 
särskilt integrationsproblem, många och krävande val, expertvälde, bildnings-
ambitioner mot påträngande informationsmassor, instrumentell inlärning mot 
privata lösningar och individualiserade val.257 Ytterligare en viktig faktor att 
räkna med, menar jag, är mediesamhällets inverkan och synlighetens ökade 
betydelse, vilken kan spela en avgörande roll när det gäller att komma åt den 
enskilde elevens personliga ståndpunkt. John B. Thompson har kritiserat och 
vidareutvecklat Habermas teorier om ”det goda samtalet”, genom att visa på 
hur det snabbt växande bildmedieutbudet till viss del övertagit detta samtals 
betydelse.258 Det gäller idag snarare att synas i rätt sammanhang för att kunna 
påverka, eller något tillspetsat: förmågan att underhålla och behaga har blivit 
viktigare än god argumentation. Dagens ungdomar är, delvis genom 
dokusåpagenren, högst medvetna om att deras möjligheter att synas i 
exempelvis TV ökat markant, men framför allt tycks man dock medveten om 
den sårbarhet det innebär att ställa sig i rampljuset. Detta visar sig också i 
klassrummet där tonåringens värsta mardröm är att ”göra bort sig” och verka 
”dum” inför klasskamraterna. Däri ligger svårigheten, som många lärare 
vittnar om, att överhuvud få till stånd en dialogisk undervisning. Det ”bästa 
argumentet” kommer i elevernas föreställningsvärld alltid från läraren, vilket i 
deras ögon gör dialogen ”onödig”. Det blir istället ofta en sorts krystad 
tävling, ”Gissa vad läraren tänker”.259 Att läraren inte tänker som Tomas och 
relaterar all världens problem till invandringen är han väl medveten om och 
jag har under klassrumsobservationerna aldrig hört honom yttra sig i 
helklassdiskussioner. 

Det har tidigare nämnts att Tomas läst ungdomsförfattaren Robert Cormiers 
Busskapningen över jullovet. När jag vid intervjun frågar honom vad han 
tyckte om boken svarar han att det gick fort att läsa den eftersom den var bra. 
Han behövde dock aldrig redovisa eller bearbeta sin läsning av den i svensk-
undervisningen. Tomas visade också tydligt att det inte var något han ville 
diskutera vidare och eftersom jag själv inte fått tag på boken före intervjun 
släppte jag ämnet. När jag senare läste Busskapningen gav det upphov till 
reflexioner både kring bokens didaktiska potential för mångkulturell förståelse 
och kring Tomas avvisande attityd till att diskutera boken med mig. Cormiers 
ungdomsroman utspelar sig i New England, där några utländska idealister 
kapar en skolbuss som ett led i sin kamp för hemlandets frihet.260 Berättarper-
spektivet skiftar mellan den yngste av kaparna, Miro, den amerikanska unga 
flickan som för dagen vikarierar som skolbusschaufför, en amerikansk general 

                                                 
257 Christer Fritzell, ”Demokratisk kompetens – några steg mot en praktisk-pedagogisk 

deliberationsmodell”, Utbildning & Demokrati, 3/ 2003, s. 14. 
258 John B. Thompson, Political Scandal. Power and Visability in the Media Age, Cambridge 

2000. 
259 Svårigheten att få till stånd en dialog i klassrummet, trots lärarens goda intentioner och 

erfarenhetspedagogiska ansatser, har ofta slagit mig vid observationer i den undersökta klassen. 
Det skulle kunna bero på min närvaro som observatör men läraren ifråga säger sig inte märka 
någon skillnad i elevernas sätt att agera gentemot när jag inte finns där. 

260 Robert, Cormier, Busskapningen [1979], övers. Karin Nyman, Stockholm 1994. 
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som är verksam i underrättelsetjänsten och dennes son. Kaparna sätter små 
barns liv på spel i kampen för sina ideal och den amerikanske generalen offrar 
sin son för fosterlandet. Cormier problematiserar i sin roman inte bara 
människolivets värde och patriotism, utan även olika kulturers syn på moral 
och förhållande mellan kvinna och man. Tomas ovilja att diskutera innehållet 
kan tyda på att boken komplicerat hans förenklade bild av dessa fenomen. Det 
finns, som Richard Kearney påpekar, en tyst överenskommelse mellan läsare 
och berättare i fiktionsläsning som gör att läsarens ”gards are down, the 
censors gone on holiday, and all kinds of suppressed or silenced material can 
find its way into language for the first time”.261 Tomas läsning av 
Busskapningen, som alltså skulle kunna ha vidgat hans erfarenhetsmässiga 
horisont medan hans försvarsmur vilar, står dock hittills obearbetad men så 
småningom ges tillfälle att återkomma till denna läsning. 

Medhåll och motstånd 
Sista intervjun med Tomas äger rum i maj månad.262 Våren har gått i stå, det är 
kallt och gråmulet ute och Tomas verkar trött och håglös när han dyker upp. 
Han har missat en del undervisning de senaste veckorna och menar att de höga 
ambitioner han hade vid gymnasieutbildningens början har gått förlorade. 
Tomas är trött på pluggandet: I skolan tycker jag det är för jävla tråkigt. Det 
framkommer också under intervjun att han funderar på att byta klass till 
hösten. Han förvånar mig; idrottsintresset är stort bland klassens pojkar många 
av dem går fotbollsgymnasium.263 De har under året givit intryck av att vara 
en väl sammansvetsad grupp som konsekvent placerar sig tillsammans i 
klassrummets mitt och ofta ses sitta alla tillsammans i skolans entréhall på 
rasterna. Men Tomas har svårt att känna den rätta samhörigheten: 

AÅ: Är det klasskompisarnas fel att det är tråkigt i skolan eller kan det vara 
andra faktorer? Blir det bättre i en annan klass? 
Tomas: Det beror kanske lite på mig själv med men sen, jag kommer verkligen 
inte överens med dom på en enda punkt så. 

Ett irritationsmoment för Tomas är att klassens killar är mer osjälvständiga än 
han anser sig själv vara och han exemplifierar med att de inte ens kan tänka 
sig att skolka från en lektion om inte bästa kompisen också gör det. Många av 
klassens killar är också fascinerade av styrketräning och mycket av deras 
diskussioner rör det som händer på gymmet – något som jag också själv 
noterat i klassrummet. Tomas säger sig inte vara ett dyft intresserad av hur 
mycket den ena eller andra lyfter i bänkpress; för honom är det fotbollen som 
gäller. 

Förutom träningarna i skolan tränar Tomas fotboll tre kvällar i veckan på 
fritiden nu när säsongen tagit fart. Laget består av enbart svenskfödda pojkar 
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262 Tredje intervjun med Tomas ägde rum 2004-05-12. 
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så det blir öppet snack om invandring på träningarna. Jag frågar om ämnet ofta 
kommer upp till diskussion där och han svarar: Ja, det är ju ingen som tänker 
på vad dom säger där utan man snackar rakt ut. Även om inte alla har exakt 
samma åsikter, så har samtliga i fotbollslaget något emot invandrare, vilket 
Tomas menar fungerar som ett sammanhållande kitt i gruppen. Fotbolls-
träningarna framstår som ett andningshål för honom, som tycks erbjuda en 
dubbel intressegemenskap. I Jesper Fundbergs studie från 2003 om pojkfotboll 
och manlig fostran, visar sig också lösmyntheten inbegripa de vuxna i 
gemenskapen. Pojklaget som Fundberg följer ska snart få en ny spelare – en 
pojke med invandrarbakgrund; lagledaren citeras: ” ’Jag är alltid tveksam när 
det kommer invandrarkillar. Föräldrakontakt och så. Du vet. Och så har de en 
annan mentalitet, kan och vet bäst. Kan lätt vara tjafsiga. Eller hur?’ ”264 
Pojkfotbollen tolkas av Fundberg både som en arena för motstånd mot ökad 
jämlikhet och som ett reflexivt lekrum. I sin särskilda form av slutna gemen-
skap, i omklädningsrum och i sovsalarna vid turneringar och träningsläger, 
smälter strukturer och självbild samman. Där hyllas en hegemonisk masku-
linitet där man ser sig själv som bärare av normalitet.265 Fundberg menar att 
hans material utmärks av ”en underordning av etniska minoriteter i relation till 
majoriteten” där det framför allt är invandrarpojken och invandrarmannen som 
underordnas.266  

Att vuxna fotbollsledare reproducerar och bejakar pojkarnas etnocentriska 
diskurs kring kulturer utanför den svenska är givetvis allvarligt ur fostrande 
synpunkt, i synnerhet då Fundberg visar hur ledarna inom pojkfotbollen har en 
självklar auktoritet som lärare i dagens skola inte har. Tomas säger att han 
tycker det är skönt att slippa vakta sin tunga – under fotbollsträningen slipper 
han negativa reaktioner på sin invandrarfientliga attityd, till skillnad från i 
skolan. I en klassrumssituation har Tomas dock bara fått tillfälle att vädra sina 
åsikter om invandring en enda gång:  

Tomas: Jo det gjorde vi en gång på samhällskunskapen. Alla skulle redovisa om 
typ invandring, zigenare, alltså sådana som har blivit diskriminerade. Det var 
enda gången vi diskuterat om invandring. Dom som redovisade då sa att 
invandrare blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Då sa jag att jag tycker 
det är mer tvärtom att de tar invandrare före svenskar nu trots att svenskarna 
har bättre kompetens.  
AÅ: Var det någon som reagerade då? 
Tomas: Ja, det blev ett jädra liv. Kommunistpetronella reagerade. Så då blev 
det fart på henne. 
AÅ: Var det bara hon som reagerade, eller? 
Tomas: Nej, det var väl några stycken. Nästan alla i vår klass verkar ju vara 
sådana – vänstervridna! 
AÅ: Vad sa invandrartjejerna i klassen, protesterade dom? 
Tomas: Nej, dom sa nog inte så mycket tror jag. Det är ju sanningen så vad är 
det att argumentera emot? Det fattar jag ju inte. 
AÅ: Och anledningen till att inte dom sa något, beror det på att de höll med dig 
– att det är sanningen? 
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Tomas: Nej, det vet jag inte men dom brukar inte argumentera så mycket. Inte 
jag heller egentligen, men när det kommer till invandringen så måste man ju 
säga vad man tycker. 

I skolan varierar åsikterna tydligen mer än i det aktuella fotbollslaget och det 
är främst flickorna som bjuder Tomas motstånd, precis som han tidigare har 
påtalat. Här kopplar han dock motståndet till politik, där han tidigare 
åberopade flickornas romantiska föreställningar om unga och spännande 
invandrarmän. Det framstår också som om Tomas förnimmer ett motstånd 
som sträcker sig utanför flickornas, när han påtalar att nästan alla i klassen 
verkar vara sådana – vänstervridna. Han känner sig inte längre hemma i 
klassen, men vet att det kommer att bli svårt att motivera och få igenom ett 
klassbyte till hösten. 

Vi övergår till att tala om Tomas egna politiska hemvist. Han står 
fortfarande fast vid samma partisympatier och berättar att han tillsammans 
med några vänner ska dela ut Sverigedemokraternas flygblad inför nästa val: 
Inte nu då inför EU-valet utan riksdagsvalet då. Annars händer det ju 
ingenting. Jag påminner honom om att han sagt att han inte vill att de ska 
komma till makten men han menar att han läst igenom deras partiprogram 
ordentligt nu och att dom verkar värna om svenskarna mest: 

AÅ: Det säger du? Mmm. Så du tror inte det skulle vara någon fara om dom 
kom till makten? 
Tomas: Nej, jag tycker inte det. Inte för någon. 
AÅ: Vi gick ju igenom lite av deras partiprogram om bakgrunden till deras 
parti och så förra gången? 
Tomas: Mmm. 
AÅ: Det var ju rätt mycket som du inte höll med om också? 
Tomas: Ja, det var det ju men så är det ju vilket parti man än röstar på så håller 
man ju inte med om allting ju. Så är det ju bara. 
AÅ: Ja men hur resonerar du då, alltså om du skulle rösta på dom och så 
kommer de till makten, då antar jag att du utgår från att vi skulle komma till 
rätta med ”invandrarproblemet”. Men det skulle ju också vara flera grupper 
som skulle råka illa ut här i landet? 
Tomas: Samerna och så menar du? Nej, det tror jag inte är så farligt. 
AÅ: Ja, och homosexuella till exempel… Vad händer med deras rättigheter? 
Tomas: Ja, dom skulle ju inte få lika bra som nu men det skulle ju fortfarande 
vara lagligt och så ju. (lång paus) Ja, det är väl det jag inte håller med dom om 
då, om homosexuella och det här med samerna och det. Det är väl lite väl 
konstigt. 
AÅ: Ja, samer och romer, alltså zigenare… 
Tomas: JAHA, ZIGENARE! 
AÅ: Är det skillnad mellan samer och zigenare, tycker du? 
Tomas: Jaa. Zigenare dom… dom är ju… Ja dom är väl inte så trevliga kanske 
(skrattar). 
AÅ: Inte? Vad är det som gör dom mindre trevliga än samerna? 
Tomas: Nä, dom begår väl brott bland annat. 
AÅ: Gör inte samer det? 
Tomas: Nej, inte lika mycket. Så det är väl det. De begår 70 % av alla brott mot 
pensionärer. 

Var han har fått procentsiffran ifrån har Tomas glömt. Han kan inte heller 
garantera att den är korrekt, men vidhåller att siffran ungefärligt speglar 
verkligheten. Frågan om homosexuellas och samers position i samhället om 
Sverigedemokraterna ges mandat i riksdagen, som vi diskuterat vid förra 
intervjun, stör uppenbarligen Tomas. Det blir en lång paus, en kritisk punkt i 
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samtalet, där kroppsspråket tyder på djup tankeverksamhet. Det hela slutar i en 
diskursiv återvändsgränd: Ja, det är väl det jag inte håller med dom om då, om 
homosexuella och det här med samerna och det. Det är väl lite väl konstigt. 
Men att likställa samernas situation med romernas ser han dock ingen logik i. 
Om Tomas, som han påpekat, läst på partiprogrammet sedan vår senaste 
intervju, så har han förmodligen inte förknippat folkgruppen romer med den 
mer vardagliga diskursen ”zigenare”, som jag föreslår. Han sätter i det trängda 
läget sin tillit till min vetskap om att han läser brottsstatistik med intresse och 
ger dem kollektivt skulden för brott mot landets pensionärer.   

Om högtider, religion och amerikansk invasion 
Veckan före påsk reste hela klassen till Stockholm för att göra studiebesök på 
bland annat Dramaten och i Sveriges riksdag. När den senare besöktes var det 
torsdag och frågestund och man hade debatterat huruvida Sveriges nationaldag 
skulle bli helgdag eller inte. Jag frågar om Tomas åsikt i frågan, vilket sätter 
igång en associationskedja där pistocentriska, etnocentriska och nationalistiska 
diskurser är i bruk samtidigt: 

Tomas: Ja, det borde ju vara självklart att det ska vara det. Kolla bara alla 
andra länder. Dom har lagt fram i Sigtuna att invandrarna ska få ledigt på 
Ramadan under vissa dagar och kurderna skulle få ledigt på sitt nyår och vad 
det var. […] I alla andra länder är det något fint att vara nationalist men inte 
här. 
AÅ: Fast det är ju religiös högtid för dom, Ramadan? 
Tomas: Dom får ju ta seden dit dom kommer. Om vi åker ner till Bosnien så tror 
ju inte jag att vi får igenom något förslag om att fira nyår där. Nä, jag tycker 
det är så sjukt. 

Här görs ingen boskillnad mellan nationella och religiösa högtider. Jag frågar 
Tomas vilken innebörd han lägger i begreppet demokrati. Han tvekar något 
men menar att demokratin betyder väl det som vi har nu, att alla har rösträtt. 
Lika rösträtt. Frågan om demokratin skulle kunna se ut på något annat sätt 
verkar Tomas uppleva som märklig. Trots att han påpekar att demokratin, 
enligt svensk representativ modell, är det viktigaste för samhället har han svårt 
att acceptera muslimers rätt att utöva sin religion i Sverige. Ett omstritt 
moskébygge i staden kommer på tal och får Tomas att utbrista i svordomar 
och motsägelsefull retorik. Han menar att det sannolikt blir vi svenskar som 
får stå för notan när moskén blir utsatt för skadegörelse. Jag undrar vilka han 
tror kommer att göra åverkan på en eventuell moské: dom skulle väl inte 
fördärva den själva, eller? 

Tomas: Nej, så dumma är dom väl inte. Nej men tänk, nu har dom en egen – 
dom bor där i [samma bostadsområde], så umgås dom bara med muslimer, så 
går dom till muslimsk skola på vardagarna och till moskén på helgdagarna. Så 
dom behöver inte ens lära sig svenska ju, dom klarar sig utan det. Tar inte del 
av någonting men vi ska ta del av deras religion. Vi ska behöva läsa om den i 
skolan men dom ska inte behöva ta del av vår. Så det är väl kanske lite fel. […] 
Det är inte lika mycket snack om vår religion tycker jag. Alldeles för lite 
faktiskt. 
AÅ: Så du menar att kristendomen, den går man inte igenom så väl då eller? 
Tomas: Nej, men islam och så går vi igenom mycket. [---] 
AÅ: Så du menar att du vet mer än andra religioner än din egen? 
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Tomas: Ja, men det blir väl automatiskt att man vet mer ändå om den egna. 
Men vi har ju lagt ner många fler timmar på islam än kristendomen. 
AÅ: Ser du att vi på något sätt är formade av vår religion? 
Tomas: Du menar i vårt vardagliga liv? Nej, det har inte mycket med religion 
att göra men islam har ju det, med slöja och sådant där. […] De är mer troende 
än vi – tror jag ju.  

Det borde framstå som logiskt att vi svenskar betalar för vår egen 
skadegörelse, men i Tomas föreställningsvärld är moskéer i sig ett hinder för 
integration i det svenska samhället. Han säger sig dessutom ha fått läsa mer 
om islam än om kristendom i skolundervisningen. Möjligen kan det 
sistnämnda vara orsaken till det pistocentriska synsättet att se kristna som 
impregnerade mot religionspåverkan till skillnad från muslimer. Tomas har, så 
att säga, inte fått syn på det förment naturliga i den egna kulturen, som 
Nussbaum menar är nödvändigt för att kunna bedöma andra kulturer rättvist. 
Det ligger förmodligen de bästa intentioner bakom lärarens idoga under-
visning om islam, men möjligen får det oönskade effekter om man inte först 
rekognoserar kunskaperna i den egna religionen som givetvis kan se väldigt 
olika ut i de nya gymnasieklasserna. 

Tidigare i intervjun har jag frågat Tomas hur han ser på de senaste 
nyheterna från Irak. Dag efter dag veckorna före intervjun har allt mer 
graverade bilddokument visats i press och TV, där amerikanska soldater 
förnedrat och torterat irakiska fångar. Tomas kontrar: Övergreppen och det? 
Ja, det är för jävligt. Du menar om jag tycker det är rätt bara för dom… Jag 
avbryter: Nej, alltså jag menar inte så. Men för ett år sedan när USA gick in i 
Irak, vad tyckte du då? Tomas menar att det var tvunget att hända något och 
att han ett år tidigare ansett det vara rätt med den amerikanska invasionen: 
Men nu börjar man ju bli mycket skeptisk till det. 

AÅ: Hur kan det komma sig att amerikanska soldater bär sig åt på det viset? 
Det verkar ju vara ganska utbrett? 
Tomas: Nej, man trodde ju inte att amerikanare skulle göra det. Man tror ju att 
typ västerländska inte gör det. Det är ju den bild man har av typ öststaterna och 
det. 
AÅ: Men kan man lita på svenskar eller västerlänningar då? 
Tomas: Ja, lite mer. Nej, vad var det jag skulle säga om fångarna i Irak… Jo, 
det var när man sitter framför TV:n då tycker man så himla synd om dom då när 
dom blir utsatta för övergrepp, sen kommer dom hit och beter sig exakt likadant 
själva. Ja, inte alla då men många av dom. Men det är ju svårt att inte tycka 
synd om dom när dom är där nere, när man ser bilderna och det. 

Tomas har svårt att värja sig mot bildbevisen och nyhetsjournalisternas 
dramaturgi. Möjligen gör rekontextualiseringen och händelsernas opåverkbara 
karaktär det hela enklare, som Thompson menar. Så snart dessa torterade 
muslimer närmar sig Sveriges gränser blir de dock åter till ett problem för 
Tomas. Hans ambivalenta hållning till irakierna visar också på hur nyhets-
journalisterna idag agerar som tolkare mellan makt och medborgare, snarare 
än kritisk granskare av den förre.267 Främlingsfientliga diskurser förefaller 
vara en smältdegel av pistocentrism, darwinism, eurocentrism, etnocentrism 
                                                 
267 Om journalisternas ändrade funktion, från granskare till tolkare, skriver Monika Djerf Pierre 

och Lennart Weibull i Spegla, granska, tolka: Om aktualitetsjournalistiken i svensk radio och 
TV under 1900-talet. 
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och biologisk rasism. I massmediernas kamp om publiken framstår skillnad-
erna som egala.  

”Någon nytta måste man ju ha av dom” 
Det är dags att runda av den sista intervjun med Tomas. Till min förvåning 
sträcker han fram ett handskrivet ark i en plastficka. Jag hade för länge sedan 
givit upp hoppet om att få Tomas att skriva något i sin berättelsebok; han 
påtalade ju redan tidigt att han inte kan skriva utan instruktioner om form och 
innehåll. Jag hade emellertid tidigare bett honom skriva något om sin läsning 
av Gömda och Busskapningen och nu till sista intervjun hade han alltså gjort 
detta – tidigare samma morgon. Först har han skrivit ett kort sammandrag av 
handlingen i Gömda. Det är vid tillfället mer än ett år sedan Tomas läste 
boken. Om han haft den tillgänglig när han skrev är okänt men alla karaktär-
ernas namn är korrekt återgivna, förutom att han har givit den anonyme 
huvudkaraktären namnet Ali, vilken i berättelsen är dennes kompis. Kanske är 
inte invandrares person och identitet knutet till namnet för Tomas. Jag tänker 
på hans sätt att tidigare referera till den unge man som slagit ned honom på 
disco i vintras – en Hassan ”någonting”. Namn som Ali och Hassan 
”någonting” framstår snarare som beteckningar för det annorlunda i allmänhet 
än som namn på individer. 

Under rubriken Mina tankar har Tomas skrivit: Jag kan inte säga att det 
var Marias fel att hon blev misshandlad. Men hade hon blivit ihop med en 
muslimsk invandrare idag hade hon haft sig själv att skylla. Lars Åke Skalin 
menar att fiktionstexten omöjliggör för läsaren att inte ”lita på tolkningen”, 
eller att ”fördela sympatier och antipatier på mer än ett sätt, och detta oavsett 
våra privata erfarenheter.” Men dokumentärromanen får konsekvenser för 
Tomas reception. Fakta presenteras av Marklund med den konstnärliga 
friheten gentemot verkligheten. De frekventa upplysningarna om källan och 
ögonvittnet Maria Eriksson gör dock att detta förhållande mörkas för läsaren. 
Pakten ingås inte mellan Liza Marklund och Tomas, utan mellan berättarjaget 
och Tomas. Som redan noterats kommer den muslimske invandrarmannen 
aldrig till tals i Gömda, de dokumentära anspråken till trots. Tomas har alltså 
på grund av genreglidningen mellan självbiografi och dokumentärroman inget 
val; han överser med Mias misstag att påbörja ett förhållande med en 
muslimsk invandrare. Men berättelsen bygger på fakta och där har ”Han” för 
Tomas en referent utanför texten, vilket gör att han fördömer de kvinnor som 
idag är aningslösa nog att göra om Mias misstag. Det kritiska engagemang 
som, enligt Skalin, stimuleras av faktatexten tycks inte väckas hos Tomas, 
vilket också tycks vara ett utbrett fenomen i klassen.  

Om Busskapningen har Tomas bara fått ihop tio rader. Tidigare uppgav han 
att romanen var bra, men skriver nu att boken är inte så bra. Han har tolkat 
uppgiften som att han skulle jämföra och finna paralleller mellan de två 
böckerna och skriver att detta inte går. Om skillnaderna nämner Tomas 
ingenting. I den avslutande enkätundersökningen ett par veckor senare 
framkommer det också att Tomas inte läst något skönlitterärt alls efter 
Busskapningen under jullovet. För honom förefaller faktasökandet, fakta som 
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bekräftar hans egna fördomsfulla föreställningar, vara allt mer angeläget. Han 
tar för tillfället inte risken att få den allvarliga problematik han upplever i 
förhållande till främmande kulturer förvanskad av fiktionsförfattarens konst-
närliga frihet gentemot verkligheten.268

Vi avslutar med att blicka framåt och jag frågar Tomas om polisyrket 
fortfarande hägrar. Det gör det i högsta grad och jag frågar honom om han inte 
tror att hans negativa syn på invandrare kommer att innebära problem vid 
antagningen till polishögskolan: Ja, men det har jag ju inte när jag kommer dit 
heller. […] Nej, så dum får man ju inte vara. Bilden Tomas ger av sina 
framtidsmöjligheter är motsägelsefull; å ena sidan tycker han inte att det är 
problematiskt att dölja sina åsikter när situationen så kräver, men å andra sidan 
vet han att stubinen är kort när det gäller just invandring. Detta visade sig 
också vid den samhällskunskapslektion, som Tomas tidigare refererat till. Men 
så länge ingen tar upp ämnet i en situation där hans åsikter riskerar att 
utmanas, utgör alltså hans attityd inget problem för honom. Den utgör heller 
inget problem i en miljö som fotbollsträningens, där intressegemenskapen är 
större än motståndet. Tomas dröjer sig kvar och vill inte avsluta vårt samtal 
riktigt ännu:  

Tomas: All smuggelöl kommer från [det invandrartäta bostadsområdet] – det är 
väl i och för sig inte så dåligt – men det är deras inställning. Som dom som gick 
på [skolan i området], dom kunde bara typ till deras föräldrar ”men jag 
kommer hem till dig och hämtar ett flak sen då”. ”Javisst.” Då tänker man – 
hur kul vore det om mina polare kom hem och fick ett flak från min farsa? Det 
hade ju inte jag tyckt varit så kul om han smugglar öl. Men det är deras 
inställning – dom har inte den inställningen att det är fel. 
AÅ: Du säger att det inte vore kul om det vore din farsa som köpte ut öl […] 
Hur bär du dig åt själv när du ska ha öl? 
Tomas: Ja, då har man ju nytta av dom ju. Någon nytta måste man ju ha av 
dom. […] Om grannen började langa öl så skulle ju grannarna reagera men om 
vi kommer med ett flak öl i trappuppgången i [det invandrartäta bostadsområdet] 
så lyfter inte ens någon på ögonbrynen. Så det är mycket skit som kommer 
därifrån. Mycket knark. 
AÅ: Lätt att få tag på sånt här i stan, eller? Narkotika? 
Tomas: Mmm, väldigt lätt, med knark. 

När Tomas här slutligen tar fram det han i relation till mig bedömer som sitt 
tyngst vägande argument för att hålla sig borta från de forna invandrar-
kompisarna, undrar jag över om han själv är medveten om att han i samma 
diskussion avslöjat att han ändå inte helt brutit kontakten med dessa kompisar 
från högstadietiden – eller som han själv uttryckte det: Någon nytta måste man 
ju ha av dom. Många gånger efter detta samtal har jag också funderat över hur 
det kommer sig att Tomas inte ifrågasätter det omoraliska i att utnyttja ett 
system som han i grunden föraktar så djupt. En möjlig förklaring är att han 
genom att bidra till att hålla kommersen igång också håller liv i diskurser som 
underordnar invandrade svenskar som moraliskt förkastliga. 

                                                 
268 Ohlsson, s. 36; Skalin, s. 31. 
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Året med Tomas – en reflexion  
Tomas medverkan i studien kan ses som ett inslag i en process ”som fortsätter 
och producerar nya krav och konflikter så fort [han] återvänder till sin 
skolklass, sin familj, sitt kamratgäng”.269 Denna process är inte direkt åtkomlig 
i samtal med Tomas, men fördelen med intervjuer som metod är möjligheten 
att återkomma till informanten med frågor, vars svar kan fördjupa förståelsen 
för hur ett uttalande bör tolkas. Metoden påverkar således även framstäl-
lningen. Den process som här ska fångas, Tomas attitydförskjutning till det 
mångkulturella samhället, blir endast tillgänglig via hans eget sökande efter 
”hållbara linjer” – ett sökande som sker i växelspel mellan nu, då och en 
möjlig framtid. Givetvis skulle en utveckling som den ovan beskrivna kunna 
innehålla så mycket mer, som Tomas av en eller annan anledning valt att inte 
berätta i intervjusamtalen eller möjliga faktorer som jag i samtalen missat att 
följa upp. Men lika sant är emellertid att Tomas sökande efter ”hållbara linjer i 
pågående liv” är en livslång process och hur denna process framstått under det 
gångna skolåret, kan sammanfattas: 

• Tomas går i en invandrartät högstadieklass, är positivt inställd till 
situationen och har en libanesisk flickvän som han skattar högt. Efter 
fem månader tar förhållandet slut. 

• Modern tycker Tomas ska läsa Gömda. Han ingår en pakt med 
berättarjaget, blir upprörd av läsningen och tar till följd av detta allt 
mer avstånd från kamrater med invandrarbakgrund. Tomas drömmer 
om att bli polis, upplever att de invandrade kamraterna har sämre 
moral och börjar leta fakta på Internet. Kontakten med invandrar-
kamraterna upphör när Tomas börjar på gymnasiet, sånär som med 
den före detta flickvännen men hon är som vi – hon är svensk. 

• Tomas kan inte tänka sig att vara tillsammans med en flicka med 
invandrarbakgrund igen: Man vet ju vad de går för. Om något skulle 
hända henne så vet man ju hur det skulle kunna bli. Tomas sökande 
efter grupptillhörighet via politiska partier intensifieras under hösten 
och han kallar sig idag icke-rasistisk sverigedemokrat. 

• I svenskundervisningen får klassen i uppgift att läsa skönlitteratur 
över jullovet. Tomas väljer, på lärarens inrådan, en roman om 
utländska terrorister som kapar en skolbuss. Sedan läsningen av 
Busskapningen under jullovet har Tomas helt valt bort skönlitteratur-
läsningen. Han förefaller ovillig att i nuläget acceptera författarens 
frihet gentemot fakta, som innebär att egna försanthållanden utmanas 
av sådana man behöver för att kunna tillgodogöra sig eller få en 
estetisk upplevelse av fiktionen. Tomas håller sig numera till 
bekräftande fakta på Internet – texter som dock inte förmår att väcka 
hans kritiska engagemang för ett personligt ställningstagande. 

                                                 
269 Ehn, s. 83. 
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• Tomas ger mig Internetadresserna till de sidor där han söker fakta om 
invandrare. Vid en konfrontation med utskrifter säger han sig vara 
ovetande om Sverigedemokraternas negativa inställning till exempel-
vis homosexuella och samer, minoriteter som Tomas själv inte ser 
som något problem. Han vill inte se partiet få regeringsmakten, utan 
vill bara komma tillrätta med ”invandringsproblemet”. 

• När det gäller invandrare från muslimska länder, åtar sig Tomas 
självklart bördan att visa främmande kulturer till rätta i den väster-
ländska utvecklingsprocessen. Detta sker företrädesvis genom att 
fördöma invandrarmännens moral och frigöra invandrarkvinnor från 
patriarkaliska strukturer. 

• I klassen upplever Tomas under våren ett allt starkare motstånd från 
klasskamraterna i synen på invandringsproblematiken, ser dem alla 
som vänstervridna och funderar på att byta klass till hösten. Fotbolls-
träningarna framstår som en dubbel intressegemenskap, ett andnings-
hål för Tomas där han slipper umgås med invandrare och kan vädra 
sina åsikter utan att få negativa reaktioner på sin attityd. 

• Tomas har planer på att engagera sig aktivt i Sverigedemokraterna. 
Partiets negativa attityd till grupper som homosexuella och samer 
fortsätter emellertid att förbrylla Tomas. 

Mellan Tomas och Ajla som vi möter i kapitel sex finns i klassen ett helt 
spektra av föreställningar kring det mångkulturella, som tyvärr inte ryms inom 
denna studie, men som jag ändå funnit angeläget att visa på. Att flera 
ungdomars röster kommer att få höras i nästa kapitel får emellertid konse-
kvensen att alla inte kommer att presenteras lika utförligt som svenske Tomas, 
svensk/irländska Emilia och bosniska Ajla. Dessa tre har fått en mer ingående 
presentation, eftersom jag vill kunna visa exempel på hur etnicitet och kultur, 
intentioner och omständigheter, är en viktig bakomliggande faktor till hur man 
använder sig av levda och medierade erfarenheter i förståelsen av det 
mångkulturella.  

Emilia, Benno, Miriam och Sarah som vi ska möta i nästa kapitel har 
samtliga kommit till gymnasiet från olika grundskolor i staden och umgås i 
skilda kamratkretsar både under skol- och fritid. I Bennos fall stämmer detta 
emellertid bara delvis på grund av att samtliga klassens killar rör sig i samlad 
trupp i korridorer och klassrum. Likt Tomas är Benno, Miriam och Sarah 
uppvuxna i villakvarter, dock i olika väderstreck, medan Emilia bor i bostads-
rätt i innerstaden.  
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5. Lana, lajva och läsa 
skönlitteratur 

Att vi i högsta grad lever i ett mångkulturellt samhälle blev, som tidigare 
nämnts, tydligt redan i analysen av den inledande enkätundersökningen i de 
två olika gymnasieklasserna. I de två klasserna som fyllt i enkäten finns flera 
elever med rötter i två olika kulturer. Detta faktum är något som klassens 
svensklärare menar ofta tar lång tid innan man som lärare får kännedom om – 
om det alls uppdagas. En av dessa elever är Emilia, född i Sverige av en 
svensk mamma och vars pappa kommer från Nordirland där Emilia också 
tillbringade sina småbarnsår: jag vet inte om det är minnen sen jag bodde där 
eller om det är från när vi varit där. Men jag kommer ihåg hur allting ser ut 
och så. […] Jag kommer ihåg soldater och så IRA och stridsvagnar och så 
kommer jag ihåg glassbilen också. […] Jag upplevde det nog inte så otäckt för 
det var ganska vanligt, så det var inget jag var rädd för. Men dom smällde 
bomber och så och så smällde dom en nära vårt hus. Och då… då kände 
mamma att jag kan inte bo så här och så ville hon flytta hem till Sverige.270 
Emilias pappa, som är lärare bor idag i USA med sin nya familj men de 
försöker att tillbringa tid tillsammans under någon månad varje år. Själv 
funderar Emilia på att gå i mammans fotspår och bli barnpsykiater, men det 
finns också annat som lockar, exempelvis teatern.271 Hon drömmer även om 
att resa efter gymnasiet, men inte på bekostnad av studierna. Hon vill så snart 
som möjligt flytta till Stockholm och längtar efter att läsa ämnen som svenska, 
litteratur, psykologi, filosofi och drama på universitetet. 

Emilia har enbart positiva erfarenheter av klasskamrater med invandrar-
bakgrund, även om dessa inte ingår i den innersta kamratkretsen. Hon umgås 
emellertid med kompisar som, liksom hon själv, har en förälder från ett annat 
land.  Mmm, men, fast… jag vet inte. (Emilia tittar osäkert och frågande på 
mig) Det är kanske… är kanske invandrare? Hennes fråga ställer onekligen 
frågan om definitionen av en ”invandrare” på sin spets, eftersom hon faktiskt 
har flyttat till Sverige under sin livstid. Hon verkar emellertid inte identifiera 
sig med invandrare och jag föreslår mångkulturella som beskrivning på 
ungdomar i hennes situation. Emilia smakar på ordet, lyser upp och tycks 
tillfreds med förslaget. Själv upplever Emilia att hon är en person som har 
svårt att bestämma sig; hon svarar heller aldrig oövertänkt på någon fråga vid 

                                                 
270 Första intervjun med Emilia ägde rum 2003-12-11. 
271 Emilia är medveten om att hon hade behövt läsa Naturvetenskapsprogrammet för att bli 

barnpsykiater, men känner sig inte redo för den utmaningen just nu. 
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intervjuerna, utan resonerar fram och tillbaka, för och emot, prövar och 
förkastar i de flesta spörsmål. I den inledande enkäten har hon också vacklat 
mellan olika svarsalternativ och man finner där ofta kommentarer i marginalen 
som vet ej eller beror på. På andra ställen i enkäten, dock inte där jag bett om 
egna kommentarer, visar hon behov av att få uttrycka sig med egna ord. 
Nederst på en sida där eleverna fått ta ställning för eller emot femton olika 
påståenden av etisk och moralisk karaktär skriver Emilia: Jag tycker det är 
otroligt viktigt att invandrare ska få ha sin kultur men saker som t.ex. 
kvinnoförtryck måste vi sätta stopp för!!! Emilia säger att hon känner sig en 
smula dum ibland, då hon upplever att hon behöver mer tid än sina kamrater 
för att prestera skolarbeten som hon själv är nöjd med. Behovet av tid för 
reflexion har också ända sedan de lägre skolåren stressat henne svårt i 
provsituationer med begränsad tid till förfogande. Inför starten på gymnasie-
utbildningen hade Emilia stora förhoppningar:  

Jag kände: Gud va skönt! Så det blev nog så att jag förhärligade hela 
gymnasietiden och trodde det skulle bli helt underbart. Alla mina problem skulle 
lösa sig och jag skulle bli en lycklig människa och allt […] Men det blev ju inte 
så. […]. Kanske att jag är för otålig men det känns inte riktigt som om jag är på 
väg någonstans. […] Men sen var det ju det att jag trodde att jag skulle vända 
mig mer utåt och utvecklas – utveckla min bekantskapskrets. […] Det beror väl 
på mig men det känns ändå inte som om jag fått någon chans att visa riktigt, 
eller så, nää. 

Emilia och hennes kompisar från högstadietiden förblir en förhållandevis 
isolerad grupp genom första året på gymnasiet, trots tappra försök att bryta 
isen. Det individuella valet – i Emilias fall Glas och Keramik – tycker hon är 
det som höjer gymnasiets status i relation till grundskolan. Svenska och 
engelska är också intressant men gällande det senare är det svårt att nå upp till 
förväntningarna: Jag kan ju inte engelska lika bra som jag kan svenska. Det är 
många som tror att jag kan prata hur bra som helst men det kan jag inte. […] 
Sen, jag och min pappa och släkt, vi har pratat en annan engelska än den som 
vi pratar i skolan, så det är därför jag inte alltid har alla rätt på proven som 
en del tror att jag ska ha.  

I den inledande enkäten noterade jag att Emilia besökt många olika länder 
utanför chartersfären. Vår första intervju äger rum två dagar före Lucia och 
medan vi äter lussekatter och dricker varm choklad berättar Emilia om hur hon 
firade förra julen i Ecuador: 

Emilia: Just julafton var vi ute i Amazonas och jag och min lillebror bodde hos 
en indianfamilj och det var… jag mådde nog rätt dåligt där psykiskt tror jag för 
det var så – allt var regnigt och blött och det var lera överallt och det var 
liksom det var ingen sådär vacker djungel med fjärilar som fladdrar ut och in 
utan det var snårigt. Familjen – det var också något sorgligt över familjen som 
jag kände. Deras mamma var väldigt sjuk och dog på ett sjukhus i en stad och 
sen pappan hade väldigt många barn och han hade vuxna barn som också hade 
barn. Den här dottern som var 18 hade redan två barn som var två och fyra 
eller tre och två. Det var mycket att kvinnor gör kvinnosysslor och män gör 
mäns sysslor och det reagerade jag också starkt på. Sen – dom var fattiga, det 
var äcklig mat och allt var – en massa kackerlackor och… 
AÅ: Hur hamnade ni där ute då? Hur hamnar man där över julen? 
Emilia: Ja, alltså, jag vet inte varför det blev just julafton, fast vi ville ju, vi 
tyckte det skulle bli jättespännande när vi åkte dit och jag ångrar inte att jag 
fick uppleva det här för det är ju en väldig upplevelse och intryck.  

 79



Upplevelsen i Amazonas djungel har uppenbarligen skakat om Emilia: Man 
får andra sätt att se på materiella saker och man utvecklas av det, tror jag, 
[…] Men det var jobbigt. Jaa! I år önskar hon sig, trots de nya perspektiven på 
materialismen, en traditionell svensk jul. 

Det framkom i enkäten att det finns flera vitt beresta elever i Emilias klass. 
En av dem är Sarah vars stora intresse är innebandy, en sport hon själv utövar 
flitigt. Hon läser mest bara under semestrar och då ska det vara verklighets-
baserade och omskakande berättelser. Sarah ser en hel del film men viktigast 
är att umgås med kamrater och många av dem är killkompisar. Även Sarahs 
föräldrar väljer gärna udda resmål och i januari åker de till Mexico. Istället för 
att leva med indianerna som Emilias familj, valde Sarahs familj att vandra i 
mayaindianernas fotspår, vilket förefaller något mer turistanpassat. Inga 
sydamerikanska strapatser likt Emilias julfirande i Amazonas snåriga djungel 
tycks ha drabbat henne. Efter gymnasiet vill Sarah genast vidare ut i världen 
och gå en bartenderutbildning, innan hon möjligen gör pappa till viljes och 
påbörjar studierna till advokat. Hennes många resor förefaller inte ha väckt 
något politisk medvetenhet. När jag frågar Sarah vad ordet demokrati betyder 
för henne svarar hon: Ingenting alls, faktiskt.272 Emilia däremot suckar tungt 
när vi kommer in på politiska spörsmål. Hon säger sig önska att hon orkade 
engagera sig mer aktivt i politiska frågor, men tycker att skolan inte lämnar 
någon energi över till detta just nu. Innan vi skiljs åt hejdar Emilia sig: Jag vill 
bara säga det med att jag blev väldigt glad, att jag blev, när du räknade upp 
mitt namn och det. Det kändes, ja, det kändes – jag blev väldigt glad i alla fall. 
För jag vill verkligen vara med och påverka och göra något bra. Hennes 
förtroende var förvisso smickrande för mig som forskare, men gjorde också att 
mitt eget agerande ställdes i mindre smickrande dager. Om Emilia blev så glad 
över att jag under en svensklektion tog henne avsides för att bestämma tid för 
intervju, kunde det betyda att någon i klassen känt sig diskvalificerad och 
blivit sårad över att inte blivit tillfrågad. Svenskläraren gav mig emellertid 
utrymme att vid nästa lektion så långt möjligt åtgärda fadäsen genom att 
förklara en del begränsande omständigheter i materialinsamlingen som på 
inget vis har att göra med dem som personer. 

Att förklara utan att försvara 
Musiken är det viktigaste mediet i Emilias vardag. Under vårterminen 
upptäcker hon Bob Marley: Han sjunger ju mycket om ”emancipating from 
man slavery”, så det är ju mycket frihetsbudskap och så. Men så hörde jag av 
min kusin att han hade en väldigt märklig kvinnosyn och det hade jag inte hört 
innan så, men det påverkar ju inte att jag tycker att hans musik är bra. Det är 
både texterna, rytmen och stämningen.273  Emilia fastnar ofta för en musikstil 
men gruppen Broder Daniel har hängt med de senaste fem åren. Hon menar att 
gruppens frontfigur, Henrik Berggren, skriver texter som oftast är mörka och 

                                                 
272 Andra intervjun med Sarah ägde rum 2004-02-27. 
273 Andra intervjun med Emilia ägde rum 2004-02-27. 
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sorgliga. Emilia drar paralleller mellan hans sångtexter och Jonas Gardells 
skönlitterära texter. Dessa uppgav Emilia som den litteratur som berört henne 
mest i den inledande enkäten: Ja, jag älskar Jonas Gardell – vad bra att du sa 
det! För jag tycker det är så roligt att prata om honom. Jag blir så GLAD av 
Jonas Gardell. Jag har sett en del program med honom och han verkar vara 
en underbar människa, han är så öppen och glad, en förebild för han står för 
sig själv och hans böcker är så otroligt bra. ”Ett UFO gör entré” – har du 
läst den? Det är den bästa bok jag någonsin läst för den handlar om så mycket 
känslor och det finns så mycket olika känslor i boken. […] Man skrattar och 
gråter. Om Thompsons teorier om selektiviteten i de medierade erfarenheterna 
utifrån det egna identitetsprojektet, finns det anledning att tolka Emilia som 
Gardells böcker hjälper henne att bejaka olikheter både inom sig själv och i 
förhållande till mainstreem-kulturen.  

 Mellan film och litteratur råder det däremot en konkurrenssituation för 
Emilia. Men medievalen tycks underordnat innehållet och Emilia förefaller ha 
behov av identifiering som något mer än svensk tonårsflicka:  

Det beror på i vilken period i livet jag är i. […] Jag fastnar ofta för någonting, 
så ser jag på film så läser jag inte så mycket böcker. Det finns några 
favoritfilmer som hon menar att hon kan se om och om igen: Jag gillar 
verkligen att tala om dom. Det är ”Velvet Goldmine”, om du har sett den? Nej, 
för det är en film som handlar om glamrocken i England på 60-talet och så.274 
Det är så där om ”the sexual liberation” och att tjejer och killar, det blir inte så 
tydligt utan det mer flyter ihop, som att alla är människor och så. Det tycker jag 
är bra och så, sen är det bra musik i den och dom har så snygga kläder och det 
ser så häftigt ut. Jag hade gjort vad som helst för att få uppleva den tiden, för 
det hade varit så mäktigt och spännande! 

Helgen före första intervjun med Emilia hade dock lusten att läsa vunnit över 
filmtittandet:  

Emilia: Så då läste jag ”Doktor Glas” från pärm till pärm. Så sen fortsatte jag 
med den här ”Hedersmordet på Pela” och den är ju ganska tjock och liten text. 
Jag är snart färdig med den också, så jag har kommit igång att läsa och tycker 
det är roligt med svenska språket. 
AÅ: Den där boken om Pela, är den intressant? 
Emilia: Mmm 
AÅ: Vad gör den intressant? 
Emilia: Det är… det är att man får försöka… Det som är intressant med den är 
att man får se hur dom tänkte, farbröderna och pappan som mördade Pela. 
Först får man veta om deras uppväxt och sen hur kvinnor i allmänhet har det i 
Kurdistan och det är ju verkligen jättestor skillnad från Sverige och dom kan 
inte gå ut – eller jag ska inte säga så för det är ju olika. Det påpekar dom ju 
också. Men i den här familjen var det extremt då. Det blev oroligheter i Dahouk, 
som är en stad i Irak där dom bodde. Så fick de flytta till Sverige. Där blev 
pappan till Pela och Breen jättesträng och kontrollerande och farbröderna 
hjälpte till. Det är sånt skvaller och skitsnack mellan släktingarna, falska rykten 
och… 

Liksom när det gäller film har Emilia favoriter som hon återkommer till i 
skönlitteraturen – i det här fallet Hjalmar Söderbergs idéroman Doktor Glas 
från 1905. Att i nästa sekund sluka den självbiografiska historien om 
hedersrelaterade mord till följd av migrationens kulturkrockar, kan tyckas vara 

                                                 
274 Handlingen i Velvet Goldmine utspelar sig egentligen 1974 och några år framåt. 
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ett lappkast. Som en parallell kan man möjligen se att det i båda fallen är 
existentiella dilemman gällande människans rätt och möjlighet att skapa sin 
egen lycka på bekostnad av andras, som tematiseras. Emilias val av medierade 
erfarenheter problematiserar främst normalitet och vad det innebär att vara 
människa och hon väljer aktivt bort den dominerande mediediskursen där 
kvinnligt och manligt konstrueras och cementeras. 

Det kan vara av intresse att jämföra Tomas reception av Gömda med 
Emilias reception av Hedersmordet på Pela, eftersom ”ondskan” i båda 
böckerna representeras av ”invandrarmän” eller ”muslimska män” i Sverige. I 
Tomas fall förefaller läsningen som terapeutisk (den aktualiserar och bekräftar 
ett personligt dilemma), medan Emilias läsning framstår som didaktisk, i den 
meningen att den förklarar kvinnoförtrycket utan att försvara det. Detta kan 
givetvis handla om textexterna skillnader i form av individers differenta 
förståelsehorisonter och erfarenheter, trots att Tomas och Emilia delar enga-
gemanget mot kvinnovåld och kvinnoförtryck. Sarah är exempelvis också en 
av dem som både i första och sista enkäten uppger Gömda som den bok vilken 
gjort starkast intryck på henne men till skillnad från Tomas utgörs inte textens 
referent av invandrarmannen i läsningen. Sarah fokuserar kvinnans, Mias, 
utsatthet och nämner i sin motivering inte ens den misshandlande mannens 
etnicitet, nationalitet eller religion. Istället skriver hon i enkäten: Den är 
baserad på en verklig händelse. Väldigt hemsk sådan. En kvinna får gömma 
sig hela sitt liv med sin familj för sitt ex. Hon utsätts för många hemska saker. 
Att den är sann är det som gör stort intryck på mej, att det kan hända så 
hemska saker. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att Sarah är impregnerad 
mot fördomar gällande främmande etniciteter, men i hennes privilegierade 
värld förefaller annorlunda kulturer inte att utgöra något hot.  

Stereotypiseringen av invandrargrupper gör sig gällande på journalistiskt 
vis, fast i olika grad i både Marklunds och Swanbergs författarskap. Till 
skillnad från Gömda, saknar dock Hedersmordet på Pela. Lillasystern berättar 
(2002) den säljande genrebeteckningen dokumentärroman och ger sig aldrig ut 
för att vara något mer än just lillasyster Breens berättelse, stundom varvad 
med förklarande faktasekvenser angående den kurdiska kulturen.275  

AÅ: Tycker du att du fick en annan bild av det här med hedersmord och så när 
du läste den här boken än när man ser på nyheter och så? 
Emilia: Eh, ja för nu vet man ju mer hur farbröderna och pappan tänkte, men 
det är ju inget – det förklarar vad som hänt men det kan inte på något sätt inge 
förståelse eller försvaras. 

Emilia tycker sig genom läsningen fått en klarare bild av hur det kommer sig 
att en far kan beordra sina bröder att mörda dottern för att rädda familjens 
heder och framtida lycka, men anser ändå inte att beskrivningen rättfärdigar 
deras handlande. Att hon kan ta denna nyanserade ställning, kan möjligen bero 
på att lillasyster Breen, vars berättelse journalisten och författaren Swanberg 
återger med hennes eget språk, inte är en berättelse i svart och vitt – ont och 
gott. Den smärtsamma upplevelsen av storasystern Pelas avrättning hemma i 
Irak, hindrar inte att Breens kärlek till den kurdiska kulturen och släkten 
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verbaliseras. ”Den andres” berättelse utelämnas inte helt åt läsarens fördoms-
reproducerande diskurser, utan blir förklarade i en historisk och social kontext. 
Materialet – Breens berättelse återgiven av Swanberg – får till skillnad från 
Maria Erikssons i Marklunds dokumentärroman, tala sitt eget språk utan en 
lika påfallande marknadsanpassad dramaturgi. Och som Emilia också påtalar i 
citatet ovan, understryker berättaren Breen att kvinnosynen kan se väldigt 
olika ut i olika familjer i Kurdistan. Skillnader gällande kvinnosyn och 
förtryck är inget kulturellt fenomen, utan finns överallt omkring oss, slår 
Emilia fast. Skillnader i reception av dokumentärromaner kan alltså även bero 
på texternas interna egenskaper. Maria Ulfgard analyserar i sin avhandling 
didaktiska funktioner i tre romaner, i syfte att även synliggöra vad flickorna i 
hennes studie implicit ”lärt sig” av läsningen.276 Didaktiska funktioner kan 
alltså studeras både ur ett läsarorienterat och textorienterat perspektiv. 

Sarah, för vilken historiers sanningshalt har stor betydelse för att hennes 
intresse ska väckas, nämner förutom Gömda även Dave Pelzers Pojken som 
kallades Det (1995)277 som rolig att läsa. […] Det är en sann berättelse och 
den är väldigt, väldigt hemsk. Man kan nästan inte tro att den är sann.278 
Pelzers självbiografi är även den en brutal historia om fysisk och psykisk 
misshandel och tortyr, med den skillnaden att förövaren här är författarens 
alkoholiserade och psykiskt störda mor. Både i grund- och gymnasieskolor 
används boken flitigt och jag kan i en kvalitativ studie av den här arten bara 
spekulera i orsakerna därtill. I författarens eftertext levereras en hisnande 
statistik gällande barnmisshandel i USA, följt av ett antal adresser och 
telefonnummer till institutioner och hjälporganisationer som barn och 
ungdomar kan kontakta, i de fall de känner igen sin egen situation i Pelzers. 
Förhoppningsvis ses inte detta som en tillräcklig bearbetning av läsningen. Att 
muslimska män förtrycker och misshandlar kvinnor, som i Gömda, är den typ 
av ”färdiga” tankefigurer som många kan lämna bakom sig som ytterligare en 
bekräftelse av det man redan tror sig veta, om något som man inte själv 
behöver ta del av. Men att en mamma i ett hem av västerländsk modell 
plötsligen kan förvandlas till ett ”monster”, svälta ett av sina barn, använda 
honom som hushållsslav, tvinga honom att svälja ammoniak och klorin och 
sticka honom i buken med en kökskniv, kan knappast kallas terapeutisk 
läsning för det stora flertalet läsare och att diskutera dylikt i klassrummet 
kräver otvivelaktigt en stark och påläst lärare, för som Thompson påpekat har 
den här sortens erfarenheter insitutionaliserats och de flesta vet väldigt lite om 
hur ”galenskap” hanteras idag. 

Förutom att man finner det angeläget att ta upp utsatta barns perspektiv i 
undervisningen kan man emellertid även tänka sig andra motiv, som 
exempelvis att använda Pojken som kallades Det i kampen om icke-läsarna. 
Boken har ett nätt omfång på drygt 120 sidor, en generöst tilltaget 
teckenstorlek, okomplicerad berättarteknik och ett tämligen platt språk. Precis 
som när det gäller många populärkulturella alster bjuds inte läsaren något 
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motstånd i form av distansering och reflexion, utan kastas direkt in i historiens 
här och nu utan möjlighet att värja sig mot vare sig jag-berättaren eller 
”Hennes” grymhet. Noteras bör hur Pelzer använder samma strategi som 
Marklund, att endast benämna huvudkaraktärens plågoande för ”Henne”.  

”Ett sätt att leva som kallas norm” 
Emilia är uppväxt med teater som uttrycksform och på sportlovet har familjen 
hälsat på mormor och morfar. Hennes styvfar som är teaterexpert har tagit 
med familjen på en föreställning på Unga Klara, under temat ”det viktigaste i 
livet” där män spelar kvinnor och vice versa: Men det var aldrig någon tvekan 
om vad personen spelade och vad de var på riktigt. När tjejer spelar killar och 
tvärt om – jag tycker att det blir någon slags extra, det blir så effektfullt. Ja, 
jag vet inte hur jag ska förklara men det var väldigt bra. Teater är således 
ingen ny eller ovanlig upplevelse för Emilia när klassen företar sitt studie-
besök på Dramaten i Stockholm före påsk. Hon upplevde dock att den guidade 
rundturen i den anrika byggnaden vida överträffade föreställningen A Clock-
work Orange, som hon sett filmversionen av flera gånger: Det var verkligen 
fantastiskt – en så gammal teater och det är ju jättespännande att bara vara i 
– speciellt. Allt var ju så vackert utsmyckat och så. Våran guide hon var en 
sån där färgsprakande tant som man vill bli när man blir så där gammal, så 
det var jätteroligt.  

I sin berättelsebok har Emilia till detta intervjutillfälle skrivit om queer-
kulturen och säger sig vara fascinerad av den för att den innebär mycket värme 
och öppenhet. 

Emilia: Så länge jag har liksom vetat om den eller så, så har jag alltid tyckt om 
den. Jag vet inte hur jag ska förklara men det är en känsla jag har, att det 
liksom inte spelar så stor roll om man är tjej eller kille så länge man är 
människa så är det bra. 
AÅ: När kom du i kontakt med eller blev medveten om queer-kulturen? 
Emilia: Eh ja, det var kanske inte så jättelänge sedan. Det här med typ, vad ska 
man säga, fri sexualitet och så, det tror jag blev intress… – jag vet inte riktigt 
hur jag ska säga. En av mina favoritfilmer är ju ”Velvet Goldmine” och där tar 
dom upp det mycket. Den har ett tema och det är mycket queer i den. Jag vet 
inte, det känns bara så fint. 

Även om man som forskare inte får undvika känsliga frågor i intervju-
sammanhang, känner jag mig här tvungen att retirera. Emilia blir som redan 
påpekats lätt stressad av att inte finna rätt formuleringar och min fråga som var 
ställd i en mer allmän mening om hennes möte med queer-kulturen, fick en 
diskursiv vändning till något högst privat. Vi når en kritisk punkt i samtalet 
som resulterar i att hon åter refererar till filmen Velvet Goldmine, som jag 
dessvärre inte lyckats få tag i. 

Redan vid vårt första möte berättade Emilia att hon planerade att åka och 
hälsa på sina farföräldrar på Irland över påsklovet. Hon har haft god kontakt 
med dem via telefon och brev. Många nya kusiner har också tillkommit i 
släkten och Emilia drömmer om att träffa dem. Men det är nu sex år sedan 
Emilia hälsade på i sitt forna hemland och hon åker inte gärna ensam. 
Storebror åker före – redan vid nyår – för att studera eller eventuellt jobba. 
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När vi talas vid efter sportlovet berättar Emilia med en besviken ton att det 
visat sig komplicerat för brodern att etablera sig i landet och dess kultur: han 
har inte riktigt hittat dom människorna som han trodde. […] Ungdoms-
kulturen på Irland ser inte likadan ut, för det är ganska stor skillnad, typ 
liksom, modet och musiken. Här i Sverige finns det ju ändå någon anti-kultur i 
modet och det är ju liksom mot ett sätt att leva som kallas norm då, hur man 
ska va och så. Så jag tror att han kände sig så väldigt olika dom som var våra 
kusiner och så. Emilia har med stolthet berättat om den motkultur som brodern 
etablerat gentemot mainstreem-kulturen i Sverige och framhållit den som 
förebildlig. Mainstreem här och mainstreem där kan emellertid te sig väldigt 
olika, såväl som motkulturer.  

Att i skarven mellan barn och vuxen förlora direktkontakten med den ena 
förälderns kultur har fått konsekvenser men kanske gör Emilia senare i livet ett 
eget försök att återerövra den. Sist kusinerna träffades var de ännu barn och 
hade ännu inte tagit kommando över den egna identitetskonstruktionen. I 
tonåren framträder dock denna möjlighet allt starkare och Emilia förefaller ha 
byggt sin identitet på att markera avstånd mot det hon föraktar mest i det 
svenska samhälle där hon tillbringat sin tonårstid, nämligen mode- och 
utseendefixering, kommersialisering, intolerans och ojämlikhet samt publik-
friande och ytlig skräpkultur. Fenomenen finns troligen även på Nordirland 
men är möjligen inte lika lätt igenkännbara för svenska ungdomar.  

Om demokrati, integration och mediala felslut 
I mitten av maj när jag träffar Emilia enskilt för sista gången frågar jag hur 
hon definierar demokratibegreppet:279

Emilia: Demokrati – då tänker jag att alla har samma rättigheter och rätt att 
yttra sig och att det är befolkningen som styr landet på något sätt. […] Man kan 
ju känna sig väldigt liten och betydelselös, att det spelar ingen roll om jag 
röstar för det här, det kommer ändå att bli så här och sen, och… Så tror jag det 
är överallt, att dom som är starkast och har mer pengar – det är ju uppenbart 
att dom har mer makt. […] En chef från Östermalm har ju mer att säga till om 
än en lokalvårdare från Rinkeby.  
AÅ: Så vi är inte riktigt framme ännu, menar du? 
Emilia: Nä, typ, demokrati då tänker jag också rättvisor och jämlikhet. Och 
Sverige är ju definitivt inte jämlikt, det är ju bara att inse […] Både 
kvinnor/män och svenskar/invandrare. Och liksom inom rättsystemet och 
våldtäkt mot en kvinna… 

Emilia anser det absolut vara viktigt att utnyttja sin rätt att rösta när den dagen 
kommer, även om hon liksom Tomas menar att man aldrig till hundra procent 
kan solidarisera sig med ett partis politik. Jag för över samtalet på 
mediedebatten om invandrare och Emilia avbryter mig: 

Emilia: Jag har hört att typ Leif GW Person har sagt att invandrare är typ 
överrepresenterade i stölder, brott och att det är statistiskt bevisat. Men så har 
jag hört en annan sak, att det inte är statistiskt bevisat, att det inte finns några 
bevis för att det är flest invandrare. Jag, jag tror faktiskt inte att det är så det 
är. Jag tror att det blir mer uppmärksammat om en invandrare och så märker 
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man inte lika mycket när det är en svensk som begår ett brott för man är så inne 
i att: jo men, det är ju faktiskt så. Och så ser jag också med det här att om man 
säger att det möjligtvis skulle va så, Botkyrka till exempel, har flest brott med 
invandrare – jag ser det bara som ett misslyckande liksom att vi inte riktigt tagit 
vårt ansvar att föra in dom i vårat samhälle, det här med integration, att mötas 
på halva vägen, att vi tar del av deras kultur och vi tar del av deras kultur, 
samtidigt som man har sina egna rötter. […] 
AÅ:  Så du menar att det handlar mer om individens situation? 
Emilia: Ja, för om man tar exempel en person från Turkiet skulle ha en 
benägenhet att stjäla mer än andra personer…nej, det… 

Det förefaller som om Emilia genomskådat de massmediala diskurser som till 
stor del styr människors omvärldsbild och som i en mångkulturell kontext gör 
invandrares integration till en fråga om egen vilja. Hon gör här en klar 
distinktion mellan integration och assimilation. 

De bilder som samtidigt figurerar i media om de amerikanska soldaternas 
tortyr av irakiska fångar, har Emilia på eget initiativ skrivit om i sin 
berättelsebok. De amerikanska soldaternas ovilja att ta ansvar för sina egna 
handlingar får henne att tappa tron på mänskligheten, skriver hon. Liksom jag 
frågat de övriga informanterna, undrar jag vad Emilia tänkte den dagen ett år 
tidigare när USA gick in i Irak: 

Emilia: Ja, det är ett år sedan va, lite mer än ett år – Eeh, hm, […] Jag kände 
nog att USA gick ju emot FN och det de sa, det tycker jag är ganska 
oförsvarbart faktiskt. Jakten på de här massförstörelsevapnen och sen har det 
typ kommit upp i efterhand att de inte hade något riktigt belägg för, inte den 
informationen. Då innan kriget så, jag var emot kriget och de flesta i min 
omgivning var emot kriget och vi gick i demonstration mot det. Min pappa och 
hans fru som bor i USA, dom var också emot kriget. Och ja, … det är ju inte så 
himla länge sedan de hittade Saddam Hussein i den där hålan i underjorden. 
[…] 
AÅ: Vad är det för mekanismer tror du som gör att man, amerikanska soldater 
både kvinnliga och manliga, har gått en hård skola och kanske inte skulle göra 
så hemma mot någon annan människa… 
Emilia: Jag tror att dom tänker att de gör dom en tjänst och jag vet uppriktigt 
inte – min avsky och mitt avståndstagande för det här som dom gjort, jag vet 
inte, jag FÖRSTÅR INTE hur dom kan göra så. Det är liksom bara: VAD 
HÅLLER NI PÅ MED? 

Vi talar om att lyda order respektive ta ansvar när en lärare på skolan 
klampar in i rummet utan att ta notis om oss, trots skylten på dörren. Emilia 
utbrister högt och upprört: Lite mer respekt – KANSKE? När läraren (som inte 
ens verkade notera att vi fanns i rummet) baxat ut sin bokvagn, berättar Emilia 
att hon inte har koll på nyhetsprogrammen på TV. Men när hon städar och 
fixar på sitt rum har hon ofta TV:n på och om nyheterna då kommer blir hon 
ofta sittande och tittar och lyssnar: det tycker jag är intressant. Så försöker jag 
läsa – vi har DN – försöker läsa den men man blir stressad. Emilia gör alltså 
aktiva försök att vidga sina medierade erfarenheter, men som här framkommer 
har selektiviteten en viktig funktion i dagens samhälle. Det kostar uppenbart 
på att försöka förstå varje människas intentioner i sin historiska och sociala 
kontext. Emilia strävar efter att bli en världsmedborgare i Nussbaums mening, 
men stressas över att förståelsen ibland uteblir. 

Vid det sista intervjutillfället återkommer jag till debatten om svenskar 
kontra invandrare och undrar om Emilia upplever att man ungdomar emellan 
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diskuterar detta: Jag pratar ganska mycket om orättvisor i allmänhet. Men jag 
vet inte riktigt om kompisar […] men så finns det ju människor och det är 
kanske fördomsfullt av mig, men de lägger nog inte så stor vikt vid det, utan 
kör sitt race och ja, bryr sig mindre om det och mer om annat, vilket inte 
nödvändigtvis är negativt men det är nog ganska olika vilka man umgås med. 
Det tror jag faller sig ganska naturligt att det är så. Emilia känner sig dock 
osäker på om det finns en generell skillnad i attityder mellan flickor och 
pojkar, men hon upplever flickor som mera aktiva i diskussionerna när de väl 
uppstår. Jag frågar om den här typen av diskussion någonsin uppkommer på 
lektionstid och Emilia refererar till den samhällskunskapslektion som Tomas 
redan nämnt: 

Emilia: Jag missade någon debatt när en kille menade att invandrare dom bara 
är så här och någon annan bara att det är bara att inse att invandrare har det 
så här och då sa han någon korkad kommentar […] Tyvärr missade jag det, 
men fick höra sedan. […] 
AÅ: Är det svårt att diskutera sådant i en klassrumssituation tror du? 
Emilia: Ja, om man gör det mer tror jag att fler och fler vågar säga var de står, 
men jag har en känsla att om något sånt diskuterades så vet jag inte om jag 
skulle orka säga någonting […] ”Du snackar en massa bull shit” men jag skulle 
inte orka för jag vill inte ha den uppmärksamheten mot mig. Dom snackar rakt 
ut i klassrummet är ofta dom som vågar säga rakt ut vad dom tycker och så men 
– mmm  – det är kanske en stor grupp som sitter mest tysta medan några 
diskuterar. […] Om man börjar diskutera mer, utveckla det, så att alla säger 
vad dom tycker… 
AÅ: Så ett enda tillfälle att diskutera ett så stort problem skapar mer osämja 
menar du än – kräver en längre process? 
Emilia: Ja, det är ju ett så stort ämne så man kan ju prata hur länge som helst 
om det. Jag tror inte man gör rätt för sig över bara en lektion att diskutera så 
för det är nog ganska svårt att få ut vad man verkligen tycker på en lektion. 

Emilia tycker inte det är värt att ta konfrontation och konflikt för ett diskus-
sionsämne som inte följs upp och ges det utrymme det kräver. Precis som när 
hon får en skrivuppgift kräver hon tid för att verbalisera sina tankar. De som 
anammat väletablerade berättarmönster är de enda som hinner höras då allt 
fler undervisningsmoment ska få plats inom en konstant eller krympande 
timplan. 

AÅ: Hur känner invandrareleverna i dom diskussionerna tror du? 
Emilia: Jag vet inte, jag undrar bara om, jag undrar vad dom tycker egentligen?  
(Emilia ser förfärad ut) När någon kille fäller någon puckad kommentar, för det 
är ju oftast så, jag tänker på en speciell kille nu, sådär, och jag undrar vad dom 
känner när dom hör sånt. Men, eeh… 
AÅ: Bör man finna former att diskutera sådant i skolan eller är det bättre att 
låta det vara? 
Emilia: Jag tror det är mycket bättre att diskutera, det tror jag absolut att det 
är. Diskussion leder till ett öppnare samhälle. […] Så jag tror att man ska 
diskutera även om jag tycker att det är jobbigt att diskutera. 

Förebilder och fördomsmönster 
Till sist introducerar jag ämnet homosexualitet i intervjun med Emilia. Inte 
helt överraskande vägrar hon att göra skillnad på människor oavsett kön, 
sexualitet eller etnicitet och menar att i grunden är vi alla bara människor och 
att skillnader på grund av kategoriseringar inte får vara styrande. Jag undrar 
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hur Emilia skulle reagera om en kamrat berättade att hon är homosexuell? Då 
skulle jag, hm, då skulle jag kanske redan känt det på mig. Det skulle bara 
känts bra att personen, alltså det skulle inte känts som någon stor grej. Som 
typ: Va! Ok! Det skulle inte vara någon big deal, utan typ: ja, va bra att du vet 
vad du vill ha och vad du tycker och, så det typ… Hon tycker att kyrkan står 
för en inhuman syn och talar mot sitt eget kärleksbudskap när de vägrar att 
viga homosexuella. När det gäller adoption, tycker Emilia att hon har för lite 
kunskap; hon känner människor som är både för och emot homoadoption men 
ifrågasätter motståndarnas argument, att Sverige inte är tillräckligt jämställt 
och tolerant för att låta homosexuella adoptera. Här blir vi åter avbrutna av en 
lärare som bokat lokalen och vi ser att tiden runnit iväg.  

Medan jag samlar ihop inspelningsutrustningen utan att stänga av den, 
småpratar vi om Hultsfredsfestivalen som Emilia ska besöka under sommar-
lovet. Hon har ingen brådska, utan tycks ha något mer som hon vill säga. Ute i 
korridoren gör hon plats åt oss i en sittgrupp och lutar sig sen fram i 
förtrolighet:  

Jag skulle bara säga det här som vi – ja just det. Dom som jag vet är emot det, 
är det på grund av att barn som är adopterade och för det andra av samma kön 
– dom får en dubbel börda. Och det är ju inte dom homosexuella det är fel på 
utan Sverige som… samhället. Men jag är för, tycker att då ger man, för att 
Sverige ska utvecklas måste man ta det steget tror jag. […] När man säger att 
det är för att dom inte ska bli mobbade, då blir det ju så att människor får backa 
undan för dom, när det egentligen är dom själva som utgör problemet. Så jag är 
för, absolut! Och typ manliga och kvinnliga förebilder – då kan man ju 
diskutera vad som är manligt och kvinnligt. Är det kvinnligt att vara harmonisk 
och vacker och är det manligt att vara – tjäna mycket pengar eller, det är sånt 
jag kan bli så fruktansvärt irriterad på. Manliga och kvinnliga förebilder – vad 
är det för förebilder vi har idag? Typ, tjejer som är så här smala och killar som 
har så mycket muskler (Emilia visar med händerna en Barbie-midja och ett par 
väldiga biceps). Det är ju liksom, synen på manligt och kvinnligt är ju ganska 
förvrängd. Jag tycker inte det håller! 

Emilia hår är korpsvart med några upproriska eldröda testar som matchar 
fräknarna. Hon är upprörd och rebellisk där hon står, full av harm över 
förvrängda ideal. Innan vi skiljs åt berättar Emilia att hon fortfarande väntar 
besked om sommarjobb efter en serie anställningsintervjuer – det har tagit tid 
och pengar ur egna kassan till bussresor för överenskomna besök hos 
arbetsgivare, som sedan inte tar ansträngningarna på allvar och hör av sig med 
besked så som de lovat.  

Om dataspels- och teatervåld 
Benno som vi nu ska stifta bekantskap med, har enligt första enkäten haft 
påfallande många klasskamrater med invandrarbakgrund under högstadietiden. 
Han ser ingen skillnad om [hans] klasskamrater kommer från tex Bosnien eller 
om dom är födda här i Sverige och han umgås även med invandrarungdomar 
på fritiden.280 En förutsättning för att de ska bli accepterade och respekterade 

                                                 
280 Bennos enkät. 
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är dock, menar Benno både i enkät och intervju, att de rättar sig efter svenska 
spelregler.281 Han har vid gymnasieutbildningens början ingen aning om vilket 
yrke som kan bli aktuellt i framtiden. Efter första terminen menar han att han 
gärna vill hålla på med något inom fotbollen, alternativt gå på polishögskolan. 
Liksom Tomas går han ”fotbollsgymnasium”, vilket alltså innebär att lektions-
tiden för individuellt val är vigt åt fotbollsträning. De båda killarna spelar 
dock i olika lag på fritiden. I Bennos lag ingår, till skillnad från i Tomas, också 
pojkar med icke-svensk etnicitet. Fotbollsträningarna tar en del tid i anspråk, 
men Benno spelar också datorspel varje dag och läser skönlitteratur ett par 
gånger i veckan. Han har funnit en favorit i den amerikanske thriller- och 
skräckförfattaren Dean Koontz. Benno läser inte bara andras alster utan 
skriver också egna noveller. Själv tror han intresset kommer sig av att hans 
föräldrar ofta läste för honom som liten. Nu har de inte lika mycket tid till att 
läsa för småsyskonen. Benno har tidigare försökt hjälpa till med detta, 
eftersom han tycker att det är viktigt, men menar att det blir allt jobbigare ju 
äldre syskonen blir. I klassrummet, såväl som vid intervjuerna, framstår Benno 
som en mycket lugn, fåordig och lågmäld yngling men han beskriver sig själv 
i enkäten som aggressiv, med en benägenhet att vid dessa tillfällen råka i bråk 
och slå sönder saker. Främst är det småsyskonen som prövar hans tålamod.  

I enkäten har jag angivit som ett alternativ att sätta alla fångar på vatten och 
bröd för att få ett potentiellt Sverige på ruinens brant i ekonomisk balans. 
Detta har Benno kryssat för men i marginalen har han skrivit bara pedofiler. 
När vi talar om Bennos förakt för just pedofiler säger han: Det kan kanske va 
så om man har småsyskon, man kan tänka om det skulle va någon som kan 
göra så. Hur hemskt det skulle vara... Vi konstaterar att kanske är det så när 
man är storebror eller storasyster, att då värnar man mer om dom som man är 
så irriterad på annars och båda skrattar. I den hypotetiska enkätfrågan ovan har 
Benno också kryssat för alternativet ”Skär ner u-landsbiståndet till hälften”. 
När jag påtalar detta ser han först förvånad och sedan skamsen ut: Det vet jag 
inte om jag kan stå för längre.  

Kan litteraturen förändra världen? 
Att studera och endast förhålla sig till svenskämnet har visat sig närmast 
omöjligt idag. Svenskläraren undervisar också klassen i engelska och för att få 
kontinuitet i undervisningen fortsätter ofta den undervisning som påbörjats i 
svenskan på engelsklektionen. I svenskan har eleverna diskuterat och valt 
mellan tre teman att skriva fritt om och texten har sedan producerats på 
engelska. Benno har valt det utmanade och inte helt enkla ämnet ”Can 
literature change the world?” Han har lätt att utrycka sig på språket, gillar 
engelskämnet och tar i sin text utgångspunkt i vikten av att föräldrar läser för 
sina barn. När vi talar om det förklarar Benno: Jag tror det är bra så man får 
det språket i sig liksom. Det är ändå en bra grund sen när man ska börja lära 
sig läsa och så. Utvecklar språket och fantasin. I texten påtalar han att även 
förmågan att lyssna utvecklas. 
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Bennos föräldrar läser ganska mycket, särskilt fadern. Men Benno har bara 
en kompis som han talar om sin egen bokläsning med. Dataspelen är ett hetare 
samtalsämne och det händer att kompisarna kopplar ihop sina datorer och 
spelar mot varandra, de ”lanar”, ibland natten igenom. Mest är det strategispel 
och vissa fotbollsspel som lockar. Även om Benno säger sig undvika dataspel 
med mycket underhållningsvåld, så händer det att han behöver döda någon på 
vägen, dock utan att det hör till den egentliga handlingen. Han förklarar för 
mig att spelens spänning ligger i den egna kreativiteten. Jag frågar om det är 
möjligheten att själv kunna påverka storyn som attraherar i dataspelen och han 
svarar: Javisst, så att allting får följder på något sätt. I dataspelens fiktion 
återfinns bara delvis de premisser som gäller i litteraturen och som exempelvis 
Tomas tidigare visat sig kallsinnig inför. Det framstår emellertid som om 
dataspel, på grund av att spelarens mått och steg hela tiden får följder, har en 
klart kunskapande potential, givetvis beroende på det belöningssystem spelet 
är uppbyggt kring. Det förefaller emellertid som om Bennos dataspelande och 
författande på ett likartat sätt fyller ett skapande behov som han inte får utlopp 
för i skönlitteraturläsningen.  

AÅ: Ja, ja. Så [dataspelandet] är lite som att författa då, när du sitter och 
skriver? 
Benno: (Upplivat) Jaaa!  
AÅ: När du skriver ska du då va på ett särskilt humör eller? 
Benno: Ja, på ett särskilt humör. Man blir sugen på det bara. Man kanske får 
någon speciell fras eller någonting som låter så där bra att bygga på. […] Jag 
har skrivit en uppföljare med. 

”Uppföljaren” som Benno talar om, gäller en novell som han lovat att jag ska 
få ta del av. Han verkar alltid positivt inställd till att jag ska läsa den men 
tyvärr blev det aldrig så. Ursäkterna överträffade varandra varje gång vi 
kommit överens om att han skulle lämna novellen till mig utan att ha den med 
sig. Möjligen möter det mindre motstånd att tala om dataspelen, där han bara 
agerar medförfattare och har begränsat ansvar för slutprodukten.  

Benno tycker att TV-mediets innehåll kan påverka positivt; han har skrivit i 
sin berättelsebok om hur TV-programmet Parlamentet har förmågan att få 
honom att komma ur söndagsdeppen och gå till sängs nöjd och glad. Men 
vissa programtyper, exempelvis dokumentärer verkar tvärt om: När det 
handlar om barn i fattiga länder och så. Då blir man ju ledsen och sjukdomar 
och så är ju inte kul att se men... Man blir rädd att man själv ska få det eller 
någonting. Att dagligen spela dataspel, där man måste ”döda någon på vägen”, 
förefaller inte inverka negativt på Bennos empatiska förmåga. Han är också en 
av de elever som reagerade starkast mot teaterupplevelsen av A Clockwork 
Orange på Dramaten vid klassens studieresa. Vissa scener beskriver han med 
avvärjande gester som äckliga (samma adjektiv som han använder för de 
amerikanska soldaternas tortyr av de irakiska fångarna). Våldet på teater-
scenen kändes mer verkligt och gav upphov till större inlevelse än våld i 
exempelvis film och dataspel, menar han. Skillnader i receptionen mellan den 
tydliga fiktionen i exempelvis film och dataspel i förhållande till det 
mimetiska spelet på scenen, där Benno finner inlevelsen och närvaron här och 
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nu, förefaller också logiskt, i synnerhet som publiken själva var delaktiga i 
teaterföreställningen.282

”Snart finns inga svenskar kvar” 
När jag vid sista intervjun undrar över Bennos eget förhållande till klassens 
invandrare, kliar han sig i huvudet: Har vi någon invandrare i klassen? Det 
tror jag inte. Vi har väl någon tjej… Men ingen kille har vi inte.283 För honom 
utgörs förhållandet ”vi” av klassens pojkar – en tämligen homogen skara 
svenskfödda och fotbollsintresserade individer – kontra klassens flickor vars 
etniska bakgrund tydligen är oväsentligt för Benno. Över huvud taget tycker 
han att det är bekvämare när tjejerna håller sig utanför ”vi”-gruppen, eftersom 
deras närvaro ofta leder till konflikter när killarna drar lite råa skämt om 
invandrare ibland, fast på skoj. Det blir helt enkelt lite krystat, pinsamt och 
jobbigt för Benno, möjligen på grund av att en lojalitetskonflikt kommer i 
dager när flickorna reagerar på deras skämtlynne. På fritiden är ju de råa 
skämtens objekt Bennos lagkamrater. Flickorna har vid ett flertal tillfällen 
givit utryck för hur de utan att lyckas försökt att komma pojkarna i klassen 
inpå livet, eller bli en del av deras väl sammanhållna gemenskap. När de i 
skrivande stund avverkat halva sin gymnasieutbildning, menar samma flickor 
att de slutat anstränga sig. 

Något har dock hänt när det gäller Bennos syn på det mångkulturella 
samhälle, som han tidigare upplevt som ”naturligt”. I den sista intervjun har 
han bestämt sig för att satsa på polisyrket och han uppvisar i enkäten en klart 
mer restriktiv attityd när det gäller invandrares rätt vid läsårets slut än när han 
påbörjade sin gymnasieutbildning. Hans förklaring känner jag igen. Det är en 
nästan ordagrann återgivning av Tomas diskussioner med sin storebror: Det 
kommer snart inte att finnas några svenskar kvar på samma sätt. Vi kommer 
att dö ut om dom fortsätter att ta in så många. Skillnaden ligger i att Benno 
talar om ”svenskhet” i en mer diffus bemärkelse, där Tomas värnar det 
”blonda och blåögda”. Den slutsats man kan dra av utvecklingen är att homo-
gena intressegemenskaper, kulturer som enskilda enklaver, motverkar 
demokratisering. Jag frågar om inte Benno tror att polisyrket utgör en ganska 
tuff miljö att arbeta i och han menar att man som polis säkert få se en massa 
hemska saker och så men man kanske blir härdad… 

Verklighet, dokusåpor och alternativa världar 
Miriams enkät är intressant läsning ur flera perspektiv. Hon påtalar i intervjun 
efteråt att hon gjort ett försök att verkligen skärskåda sitt egna förhållningssätt 
gentemot invandrarkulturer: Ja det just det här med invandrare då, jag trodde 
inte jag var så himla rasistisk. Jag trodde inte jag var det alls. Men så 
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studiopublik som förväntades applådera och bua åt det som utspelade sig på scenen. 
283 Intervju med Benno 2004-05-14. 
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upptäcker man att man är lite så i alla fall. Det blev jag nästan lite förvånad 
över att jag tänkte så. För jag försökte att svara ärligt på alla frågor. […] 
Man försöker skjuta undan dom till något ställe så där, fast man vill ju ändå 
inte verka så dum. För dom har ju lika mycket rätt till Sverige som svenskar – 
det är ju bara att vi kallar oss för svenskar i Sverige, så där.284 Miriams 
reflexioner visar tydligt hur inkongruens mellan värderingar och attityder ofta 
får stå oreflekterade. När jag i enkäten frågar om det finns något negativt med 
att ha kompisar med rötter i främmande kulturer, ger Miriam det självran-
nsakande svaret: Man kan vara väldigt olika och man kanske känner en 
skillnad i ”ställningen” i samhället. Jag – överklass. De – underklass. Hon 
har alltså reflekterat över språkets strukturerande principer och förmåga att 
reproducera över- och underordning. Ändå upplevde hon egentligen bara 
grundskolans klasskompisar med invandrarbakgrund som elever i mängden. 
När Miriam inte behöver konfronteras med invandrare (och hon vill vid 
terminens början helst inte ha invandrare vare sig som kompisar, pojkvänner 
eller grannar) är det dock sig själv hon definierar som underordnad: Vi liksom, 
det är alltid någon som styr oss, som har högre position. Som kontrollerar allt 
vi gör. Dom kan ju bara slänga ut oss på gatan om dom inte vill ha oss, 
ungefär. Man gör det man blir tillsagd på en gång. Precis som Emilia påtalar 
hon tydliga klassmässiga skillnader i människors möjligheter i samhället och 
den utsattes konformitet. Att vara duktig, till lags och göra föräldrarna stolta är 
viktigt för Miriam. Hon säger sig önska att hon inte satte sådan press på sig 
själv när det gäller skolprestationer: jag blir så himla besviken om jag får VG 
på ett prov som jag borde haft MVG på. Men VG är ju också jättebra så man 
borde ju egentligen vara nöjd. Man vill bara ha bättre och bättre, just för att 
göra föräldrarna stolta då. […] Och ett G det är ju ingenting – då skulle mitt 
självförtroende rasa.  

Miriam säger sig över huvud taget inte ha några riktigt nära kompisar under 
gymnasieutbildningens första termin. Hon ser sig själv, liksom Emilia, som 
annorlunda såtillvida att hon inte gillar att festa eller småprata om ytligheter. 
Sin fritid ägnar hon mest åt att plugga och ladda ner musik från Internet. 
Förutom när hon ser på video får TV:n minimalt utrymme i hennes liv. 
Familjen har inte tillgång till det kommersiella kanalutbudet, men detta är 
inget hon saknar. När hon hos kompisar sett kanalernas dokusåpor har hon 
snarare stärkts i sitt motstånd gentemot kanalernas innehåll. Benno och Sarah 
tittar däremot på dokusåpor så ofta de hinner. Benno tycker emellertid att 
denna genre gått lite över styr och föredrar nu klassiker som Expedition 
Robinson och Farmen. Sarah däremot visar sitt behov av förankring i nuet 
genom sin fascination av dokusåpor som Big Brother, Tjockholmen och 
Skönheten och odjuren. De senare har Sarah skrivit om vid två olika tillfällen i 
sin berättelsebok. Till skillnad från Miriam, som har en teori om att människor 
ser på dokusåpor för att ha någon att skratta och peka finger åt och som får 
dem själva att känna sig smartare och bättre, anser Sarah att program som 
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Tjockholmen fungerar som inspirationsprogram för överviktiga.285 Jag skriver 
några rader tillbaka i Sarahs bok och undrar vad hon tycker om att man i 
programmet filmat och sänt en sekvens där en av seriens mest överviktiga 
unga män står och kräks i en buske av överansträngning under ett tränings-
pass. Är det inte lite förnedrings-TV? Sarah menar att visst var det lite onödigt, 
men hon gläds ändå med deltagarna när de en efter en (under stark ångest) 
kliver upp på vågen inför publik och i slutet av varje program minskat i 
omfång. Deltagandet bygger ju ändå på frivillighet och att de ska gå ner i vikt, 
menar hon, och tycks inte reflektera över televisionens sätt att reproducera 
normalitet och utnyttja ”frivilligheten” i kanalkonkurrensens namn. 

Bokläsning hör till Miriams intressen och hon säger sig vara helt frälst på 
fantasy-genren, vilket gäller både film och litteratur. När vi träffas igen i 
början av mars, har hon inte mindre än sju boktitlar på gång samtidigt.286 Om 
en bok blir allt för tragisk eller på annat sätt jobbig, vill hon kunna byta ut den 
en stund mot något glatt eller verklighetsfrämmande. Vid sista intervjun har 
hon på svensklärarens inrådan påbörjat läsningen av Per Anders Fogelströms 
Mina drömmars stad och helt fångats av den: Man får ju reda på hur det 
verkligen var och så i Sverige. Svenskläraren har även försökt förmå Sarah att 
läsa Fogelströms historiska arbetarroman, men hon har bestämt lagt ifrån sig 
boken: Jag kan inte läsa böcker som inte är intressanta […]. Då blir det bara 
att man tänker på annat när man läser – du läser bara med ögonen. Miriam 
bestämde sig dock snabbt för att läsa hela romanserien, men fascineras alltså 
också av dess totala motsats – verklighetsflykt via fantasy. Jag frågar henne 
vad det är som fångar henne i fantasygenren: Det är ju den här andra världen 
då, som man, om det handlar till exempel om häxor så vill man ju vara så att 
man kan trolla själv – vara utvald på något sätt – flytta grejer eller göra sig 
osynlig. […] Sen tittar man upp och ser grannens hus… […] Jag vet inte, det 
är väl det att man inte kan vara det som lockar.  

Lajv och nya perspektiv 
Till sommaren planerar Miriam att åka på lajv tillsammans med en klass-
kamrat, som hon fått allt bättre kontakt med under vårterminen:287 Vi får se 
hur det går. Jag är lite rädd att barnasinnet inte ska vara kvar, skrattar hon. 
Det hela är tänkt att pågå i tre till fem dagar: 

AÅ: Är det inte lite samma sak [som fantasy] att man skapar en annan värld? 
Miriam: Jag vet egentligen inte så mycket heller men jag har fått för mig att 
man får till exempel inte svära, ska prata som förr och det finns ju olika 
karaktärer också. Inne i staden är det ju ungefär som på medeltiden, men sen 
ute i skogarna är det olika slags varelser då. Så vi ska vara alver, så det gäller 
att vara så lik en alv som möjligt. Det är ju inte bara att komma dit i något 
grönt utan man ska verkligen göra kläder och ha sådana där öron och allting så 
att det verkligen blir på riktigt och man kan leva i den världen. 

                                                 
285 Tjockholmen är ett svenskproducerat program, där ett antal människor med varierande övervikt 

följs, då de under diverse hälsoinstruktörers auktoritet och psykologers hjälp tappar kilon under 
en vistelse på en spa-liknande anläggning i skärgårdsmiljö.  

286 Andra intervjun med Miriam ägde rum 2004-03-02. 
287 Lajv är en kortform av engelskans ”live roleplaying”. 
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Med vetskap om att Miriam och hennes väninna också deltar i en av stadens 
teater- och musikgrupper för ungdomar undrar jag över lajvens förhållande till 
scenisk gestaltning, men det är enligt henne en helt annan sak – i live lever 
man i den här världen bland häxor och trolldom. Man spelar inte alv utan är 
alv för några dagar, menar hon.  

För att reda ut hur lajven skiljer sig från teaterscenen, tar jag här 
utgångspunkt i regissören Peter Brooks The Empty Space (1968), som över tid 
blivit inflytelserik bland såväl teaterteoretiker som praktiker. I bokens första 
stycke anges tre grundläggande kriterier för att en handling ska kunna 
benämnas som performativ: ”I can take any empty space and call it a bare 
stage. A man walks across this empty space whilst someone else is watching 
him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged.”288 Vad 
som krävs är således en handlande aktör och en publik som vid samma tid 
befinner sig på en plats avsedd för ändamålet. Performans är sålunda inte unikt 
för just teatern eller liknande aktiviteter som äger rum på en scen konstruerad 
för ändamålet, utan skulle kunna gälla så vardagliga ting som en förälders 
godnattsaga för sitt barn, en ung kock som vid spisen visar sin mor hur hon 
egentligen borde ha stekt köttbullarna under alla år, eller varför inte en 
bandymatch i snöslasket.289  

Både Miriams och mina egna kunskaper om lajv bygger på antaganden. 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund (SVEROK) beskriver emellertid 
företeelsen på sin hemsida (bilaga 1).290 Som i alla andra världar, verkliga eller 
uppdiktade, utkämpas i lajven en kamp mellan gott och ont, enligt SVEROK 
med hjälp av strid och magi. I lajven ges således möjligheten att för en tid 
även ikläda sig rollen av den moraliskt förkastlige karaktären. Utan att vara 
bunden av manus kan deltagaren sätta sig in i dennes begränsade val-
möjligheter och vad det innebär att betraktas som ond i omvärldens ögon. På 
seriösa lajvares hemsidor framhålls dock vikten av ”Hänsyn, Ansvar och 
Kreativitet” genom exempelvis icke-våldsam konfliktlösning, framhävandet 
av det destruktiva i att döda en rollkaraktär och nödvändigheten i att bejaka 
och respektera andras pågående rollspel.   

Vad man på SVEROK:s hemsida behandlar är företrädesvis traditionell 
fantasylajv som av förklarliga skäl gör sig bäst i skogsmiljö. Lajventusiaster 
av idag sysslar dock med alla upptänkliga, även nutida, genrer där den sociala 
delen i spelet kan antas vara mer central än kulturarvet. En sådan populär 
genre i samtida miljö är exempelvis vampyrlajv, som pågår i flera svenska och 
utländska städer och är baserat på en värld som finns beskrivet i ett 
bordsrollspel med titeln ”Vampire The Masqurade”. Här spelar deltagarna 
vampyrer i olika klaner som intrigerar mot varandra. En poäng med nutids-
lajven är att de, till skillnad från fantasylajven, delvis kan spelas ute i 
samhället som en slags osynlig teater.291

                                                 
288 Peter Brooks, The Empty Space, London 1968. 
289 För den intresserade presenterar den amerikanske forskaren Richard Schechner en jämförande 

uppställning av olika performativa kategorier i Performance Theory  från 1988.  
290 http://www.sverok.se/363.0.html 
291 För mer om vampyrlajv se exempelvis http://blodsband.sverok.net/vadar.html 
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Lajven tycks alltså på många sätt performativ men det finns ju emellertid 
ingen publik förutom rollfigurerna själva. Deltagaren är både aktör och publik 
på samma gång. Ylva Gislén, som analyserar rollspel i en artikel i 
Mediekulturer (2004) menar att det handlar om ”ett nytt slags berättande där 
vårt sedvanliga publikbegrepp är upphävt och där innehållet i dramat/historien 
delvis är oförutsägbart och inte utan mycket stor möda är möjligt att repro-
ducera och repetera.”292 Även om Miriam beskriver det som att hon ”är” alv så 
är det trots allt en roll hon ikläder sig inför de övriga deltagarna. Lajven 
förefaller ha mer gemensamt med lek än med teater och drivkraften förefaller 
främst ligga i att den gemensamma estetiska upplevelsen ska bli så stark som 
möjligt. Särskilda förutsättningar skapas ur det faktum att interaktiviteten är så 
total – så fundamentalt olik fiktion via skönlitteratur där det krävs en 
disciplinerad läsare. I lajven finns, menar Gislén, koder som deltagaren kan 
använda sig av när han eller hon vill kliva ur fiktionen för ett ögonblick.293 
Hon refererar till Nina Burton som redan för tio år sedan i en artikel i 
Tidskriften 90-Tal uppmärksammat fenomenet: ”Det blir ungefär som i 
Brechts estetik, där man ideligen påminns om att detta är teater. Inlevelsen kan 
alltså bli mindre än i en bok, men ansvaret och friheten blir större.”294 Här kan 
man dock påpeka att bokläsaren såväl som lajvdeltagaren har möjlighet att 
lägga ifrån sig boken för en stund, dessutom utan att behöva överlägga med 
andra först. Liksom i dataspelen finns emellertid ett större utrymme för den 
egna kreativiteten i lajven, om än på ett än mer utstuderat sätt, eftersom 
deltagarna skapar individuella roller och i många fall ges möjlighet att påverka 
såväl ramberättelse som spelregler. 

”Det hänger ju egentligen på min generation” 
Under vårterminen har Miriam utvecklat vänskapen med två av klassens 
flickor och ett par av killarna. Ändå upplever hon det, liksom flera av klassens 
grupperingar, som att den egna kamratgruppen på något sätt står vid sidan om 
resten av klassen. Hon umgås fortfarande inte med klassens invandrarflickor, 
men menar att hon självklart finns där för dem om det skulle vara något och 
vice versa. Miriam har vid detta intervjutillfälle just varit och sett filmen Hipp, 
hipp, hora på bio. Jag frågar om tillmälen som ”hora” används även i den 
aktuella skolans korridorer och hon menar att hon själv fått uppleva detta. 
Miriam tror också att pojkars förhållande till homosexualitet är långt mer 
komplicerat än flickors och därför blir ”bög” det ultimata tillmälet pojkar 
emellan. Själv lägger inte Miriam några särskilda aspekter på homosexualitet: 
all kärlek är fin – basta! 

Miriam: Anledningen till att man är så rädda tror jag är att det liksom är 
föräldrarna som uppfostrar sina barn till att tro det. Så det hänger ju egentligen 
på min generation att uppfostra barn så att det är ok liksom. Jag tror att det 
skulle bli mycket mer accepterat då. Jag tror ju inte det är fler som blir 

                                                 
292 Ylva Gislén, ”Förhandlad fiktion – det berättande rollspelet”, Mediekulturer, red. Claes-Göran 

Holmberg m. fl., Stockholm 2004, s. 135. 
293 Ibid. 
294 Nina Burton, ”Det oskrivna nuspelet – Live”, Tidskriften 90-Tal, nr 16, Stockholm 1995, s. 74. 
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mobbade för ”jag har två mammor”, sådär. Mobbing det är som barn fått för 
sig är något fel med någon ändå. […] Man skulle ju kunna tänka sig om det är 
många som är emot att dom ska få adoptera barn, att dom får adoptera barn 
från Afrika eller något, som ändå skulle dö på gatorna eller något sånt där… 
(paus). Även om det känns väldigt dumt att säga att ”ni får ta dom där stackars 
barnen” ungefär. Men ändå… det är ju bättre än ingenting. 

Hon tycks vid eftertanke lite skamsen över förslaget att homosexuella skulle 
kunna adoptera barn som hon utgår ifrån skulle vara mindre eftertraktade på 
adoptionsmarknaden, men menar att det vore en nödlösning tills hennes egen 
generation ”fostrat” bort problemet. 

Mellan den inledande enkäten och avslutande intervjun har Miriams 
främlingsfientliga positioner förflyttats mot den positiva polen.295 I våra 
samtal vid vårterminens slut hävdar hon att ”stökighet” och kriminalitet inte 
kan tillskrivas invandrare i högre grad än svenskar och en pojkväns etniska 
tillhörighet är numera underordnat hans etiska och moraliska kvaliteter.  

Att ta makten över utvecklingen – en reflexion 
Om det är en ren tillfällighet att inte mindre än tre av de sex huvudinfor-
manterna, hämtade från en och samma gymnasieklass, siktar på en framtid 
inom polisyrket är givetvis omöjligt att här fastställa. En faktor kan givetvis 
vara att samhällsvetenskapliga programmet är ett lämpligt gymnasieval för 
blivande poliser. Fenomenet vore dock intressant att studera vidare. Yrket har 
traditionellt varit lågavlönat i relation till de risker det innebär och dessa risker 
har snarare ökat än minskat under den tid informanterna vuxit upp. Alltså 
torde det vara andra faktorer som spelar in. Nu har ju emellertid dessa ung-
domar ytterligare ett par år på sig att fundera över yrkesval och i en tid då ”det 
livslånga lärandet” blivit till en nödvändighet, har framtidsdrömmarna 
möjligen spelat ut sin roll. Tanken är dock inte att här sortera in ungdomarna i 
determinerade kategorier, utan snarare att komma åt de tankar, upplevelser och 
attityder som ligger bakom deras framtidsvisioner. Man kan exempelvis se 
många likheter mellan Emilias och Miriams sätt att reflektera över omvärlden, 
utan att några paralleller kan dras mellan deras sätt att hantera dessa insikter. 
Och man kan se klara samband mellan exempelvis Bennos och Sarahs kon-
formistiska hållning till det mångkulturella och motsägelsefulla. Vid mina 
upprepade avlyssningar av de inspelade intervjuerna framstår det dock allt 
klarare, hur dessa ungdomar drivs av en vilja att påverka samtidigt som behov-
et är oändligt stort att bli lyssnad på och att pröva olika linjers hållbarhet. 

Ser man till ungdomarnas förhållningssätt till att ”lana, lajva och läsa 
skönlitteratur” förefaller det inte som om det senare är en överspelad fas i 
deras omvärldskonstruktion även om litteraturen inte längre kan ses som den 
”naturliga” vägen till alternativa världar. Jag menar också att skönlitteraturen 
inte längre kan tillskrivas en unik position när det gäller att skapa egna inre 
bilder hos läsaren, eftersom detta också förmodligen sker i exempelvis lajven, 
där deltagarna genom olika riskbedömningar av framtiden och i interaktion 
                                                 
295 Tredje intervjun med Miriam ägde rum 2004-05-14. 
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med övriga deltagare tvingas skapa inre bilder för att själva kunna föra 
handlingen framåt. Att litteraturen fått en underordnad betydelse i några av de 
intervjuade elevernas textvärldar, betyder alltså inte att de är fantasilösa offer 
för medieutvecklingen. Det råder inga tvivel om att lajven idag attraherar en 
mängd ungdomar; antalet föreningar som bildats för ändamålet talar sitt 
tydliga språk. Gislén beskriver rollspel och lajv som ”ett utmärkt medel för att 
fördjupa och utveckla demokrati”, på grund av skapandet av ett gemensamt 
rum där det objektiva inte är givet utan fiktionen omförhandlas utifrån de 
subjektiviteter som måste jämkas.296 En av hennes informanter beskriver hur 
historien bygger på dialog där alla deltagare har ett ansvar att delta. Om någon 
karaktär förblir tyst ligger det på spelledarens ansvar att få denne att bli mer 
verbal och agerande – kanske genom att hålla tillbaka de mer verbala. 
Situationen har alltså många likheter med hur ett deliberativt samtal i 
klassrummet är tänkt att fungera med läraren som ”spelledare”. 

Rollspelen som ovan behandlats kan sägas fylla en liknande funktion som 
intervjuerna de deltar i, genom sökandet efter hållbara linjer och identiteter. 
Men möjligen är det så som Nihad Bunar menar, att intervjusamtal innebär en 
speciell form av bearbetning för invandrarungdomar, på grund av den 
komplexa livssituation de ofta befinner sig i.297 I det följande skall ett porträtt 
tecknas av en klasskamrat till Tomas, Emilia, Benno, Sarah och Miriam. Hon 
har sina rötter i Bosnien och har här valt att kalla sig Ajla. Inte många av oss 
kan dra oss till minnes vad vi gjorde den 6 juni 1993. Det kan Ajla; den dagen 
kom hon tillsammans med sin mor och storasyster från Bosnien till Sverige: 
På Sveriges nationaldag – sånt glömmer man inte, säger Ajla med blicken 
någonstans i fjärran. 

                                                 
296 Gislén, s. 163 f. 
297 Bunar, s. 356. 
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6. Bilder, böcker och 
bosniska berättelser 

I den utvalda gruppen av huvudinformanter var Ajla den första jag intervju-
ade.298 Hon representerar här invandrarens och muslimens perspektiv på det 
svenska mångkulturella samhället.299 Ajla håller en ganska låg profil i enkät-
undersökningen; hon påtalar genom hela enkäten individens okränkbarhet och 
i de mångkulturella dilemman där hon har att ta ställning till olika problem-
lösningar håller hon sig aktiv enbart till de etniskt neutrala. Hennes enkätsvar 
pendlar mellan diplomati, ambivalens och avvaktande försiktighet, vilket 
väcker en mängd frågor kring invandrarelevers integration i det svenska 
skolsystemet. Där Tomas fokuserar skillnader, betonar Ajla likheter. Hon 
menar att hon inte ser någon anledning att uppfatta sin mångkulturella klass i 
grundskolan som vare sig positiv eller negativ – men tillägger att det för 
hennes egen del inneburit en viss trygghet att ha haft klasskamrater som haft 
liknande upplevelser av krig och flykt som hon själv. På fritiden skriver och 
målar Ajla och hon drömmer om ett konstnärligt yrke i framtiden.  

Dagen före intervjun, när jag besökte svensklektionen, lämnade Ajla över 
sin berättelsebok till mig och hon ville att jag skulle läsa det hon skrivit. 
Redan innan jag påbörjade läsningen framgick det med tydlighet att det för 
Ajla, precis som för Tomas och Emilia, betyder mycket att vara en av de 
”utvalda”. När jag öppnade boken hade Ajla prytt försättsbladet med en 
detaljrik akvarellmålning som hon kallar Trappan till himlen där motivet för 
tankarna till en fantasyvärld. Berättelser har, enligt Ajla själv, en viktig 
funktion i hennes liv och hon menar att bilder har lika stor potential att 
förmedla en berättelse som ord. Men om Ajlas bild var vacker och romantisk 
så lämnade hennes skrivna berättelse, En dag i koncentrationslägret, en helt 
annan eftersmak (bilaga 2). Flera forskare på det mångkulturella fältet300 har 
påtalat att även om man som intervjuare efterfrågar ungdomars erfarenheter 
kring ett speciellt fenomen snarare än en livsberättelse, så tenderar ungdomar 
själva att använda sig av en självbiografisk retorik: ”Om och om igen berättar 

                                                 
298 Första intervjun med Ajla ägde rum 2003-11-21. Tyvärr visade sig den inspelningsutrustning 

jag inskaffat vara oduglig för ändamålet, varför jag i största möjliga mån undviker direktcitat. 
De viktigaste samtalsämnena återknyts dock till vid andra intervjutillfället. 

299 Ajlas perspektiv, såsom invandrare och muslim, är givetvis individuellt på samma sätt som 
varje annan elevs i studien. Min uppgift är dock inte att generalisera, utan studiens intresse 
ligger i att gå på djupet med mångkulturella motsättningar och fenomen där jag finner dem, 
vilket aldrig skulle låta sig genomföras i en studie med kvantitativ ansats. 

300 Se exempelvis Ehn och Bunar. 
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de om sig själva i det pågående nuet genom att kontrastera det mot eller 
förklara det med det förflutna.”301  Ofta upplever man alltså som forskare det 
som om de rigorösa förberedelserna inför intervjusituationen varit slöseri med 
tid.   

Aila, med traumatiska erfarenheter av krig och flykt i bagaget, kan utifrån 
Bunars teorier förväntas söka ”hållbara linjer i pågående liv” via ”flykting-
skapets kulturella hermeneutik” i samtalsintervjuerna och tyvärr hade jag 
ingen beredskap för detta när jag först träffade Ajla, utan utgick från en 
gemensam tematisering för mina informanter. Den ”självbiografiska retorik” 
som präglar intervjuerna med Ajla, som hon själv initierar i och med 
berättelsen om faderns tid i fängelse, är inte bara en fråga om berättelsernas 
språkliga form och uppbyggnad, gångbar i en officiell multikulturell ideologi, 
såsom Ehn uttrycker det.302 Tillgången till hennes erfarenheter och åsikter kan 
bara fås i spannet mellan hemma här (Sverige) och hemma där (Bosnien), 
eftersom det är den naturliga platsen för Ajlas identitetsutveckling. Inter-
vjuerna, mitt sätt att ställa frågor och behandla svaren blir därför, som redan 
nämnts, med nödvändighet annorlunda än i intervjuerna med hennes klass-
kamrater, som oftast utgick från här och nu. 

Ajlas ”utväg till det ljusa” 
Ett och ett halvt år efter att Ajla kommit till Sverige med sin mor och stora-
syster kom hennes far. Då hade modern och flickorna tillbringat ett halvår på 
flyktingförläggning och efter det flyttat till en lägenhet i stadens invandrartäta 
kvarter. Systrarna hade av sin mor fått veta att fadern stannat kvar i Bosnien 
för att arbeta på fabrik. Ajla och hennes syster hade hela tiden förstått att han 
satt fängslad men inget sagt: vi ville liksom inte göra mamma upprörd.303 När 
fadern kom flyttade familjen till en lägenhet i ett av stadens centralare 
hyreshusområde. Det skulle dock dröja en tid ännu innan familjen beviljats 
asyl i landet: Det var ett par år vi fick vänta – fyra, fem – jag vet inte riktigt. 
Några månader efter fadern kom även mormodern och morfadern till Sverige 
och mormodern som nu är änka bor i grannlägenheten.  

Berättelsen som Ajla nu ville att jag skulle läsa handlar om tiden då hon 
och hennes far var skilda åt (bilaga 2). Hon hade bett fadern berätta om när 
han blev kvar i Bosnien – om tiden i fängelset – och hade sedan skrivit ner 
historien. Ajla har här valt en extern allvetande berättare men när döden 
kryper hotfullt nära i cellen överlämnar hon ordet till sin far. Med tanke på hur 
Ajla avslutar med att beskriva sina egna känslor inför det fadern berättat, fann 
jag det angeläget att så snart som möjligt genomföra en samtalsintervju. Via e-
post fick jag omedelbart svar och Ajla hade lika bråttom: Jag kan redan 
imorgon på håltimman. Exakt hur jag skulle hantera Ajlas berättelse när jag 
väl satt öga mot öga med henne visste jag ännu inte och det var med en viss 

                                                 
301 Ehn, s. 82. 
302 Ibid. 
303 Andra intervjun med Ajla ägde rum 2004-02-10. 
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oro i maggropen jag begav mig till vårt möte. Till min stora lättnad var det en 
till synes pigg och glad Ajla som mötte mig. Det skulle visa sig att det var ett 
år sedan fadern berättat för henne om tiden i fängelset och anledningen till att 
jag nu fick ta del av deras öde var, enligt Ajla, att hon finner berättelsen 
angelägen att föra vidare. Hon säger sig vara glad över att jag berörts av det 
hon skrivit. 

För Ajla har skönlitteraturläsning varit nyckeln till det svenska språket. I 
hemmet talas både bosniska och svenska och Ajla upplever att hon idag 
behöver båda språken för att kunna uttrycka det hon vill exempelvis när man 
ska beskriva något eller vill uttrycka sina känslor. Hemspråksundervisningen i 
skolan har varit och är fortfarande viktig för henne, men svenska som 
andraspråk läste hon bara under grundskolans tidiga år. Jag tolkar Ajla som att 
det varit ett självklart mål och ett mått på god integration i det nya hemlandet, 
att så snart som möjligt följa den ordinarie svenskkursen. Hon säger sig aldrig 
ha upplevt några problem att hänga med i undervisningen. För dagen ligger 
det ljusfärgade håret i vackra lockar, hon sitter rak i ryggen beredd att artigt 
och leende svara på varje fråga. Överhuvud upplever jag under intervjun att 
Ajla anstränger sig hårt för att framstå som en ansvarstagande och välinteg-
rerad elev i det svenska skolsystemet, vilket ska visa sig vara ett 
svårgenomträngligt pansar – framför allt på grund av den kulturella barriären 
mellan en 16-årig, bosnisk, gymnasiestuderande flicka och en medelålders, 
svensk, forskarstuderande kvinna. I Sverige har skolan till stora delar övertagit 
föräldrarnas ansvar för fostran med målet att skapa kritiska och mindre 
auktoritetsbundna medborgare.304 För Ajla är äldre personer i allmänhet och 
lärare i synnerhet fortfarande, till skillnad från för svenskfödda elever, själv-
klara auktoriteter. Att anpassningen till det svenska samhället och 
skolsystemet kan kräva en hel del viljestyrka indikerar dock hennes berättelse 
och tolkning av bilden hon målat på berättelsebokens försättsblad, Trappan till 
himlen: Vi skapar vårt eget paradis, vi sköter oss själva, allt vi gör är upp till 
oss. Samma sak gäller att försöka kämpa sig ur svåra situationer, sluta aldrig 
tro och kämpa, i vilken situation man än befinner sig i så tror jag att det alltid 
finns en utväg, en utväg till det ljusa.305

Det är en motsägelsefull bild som framträder av Ajla: svåra situationer lurar 
alltid runt hörnet i vardagen men också löftet om ett paradis. Det gäller 
egentligen bara att sköta sig, ha en positiv grundsyn och kämpa på. Bunar 
finner närmast identiska berättelser bland de bosniska elever han intervjuat: 
”det är en bild som trots alla samhälleliga och individuella hinder […] andas 
optimism och styrka. Det är otvetydigt en bild som inger respekt.”306 Enligt 
honom är bosniska ungdomars förmåga att se möjligheter i nuet deras 
starkaste kapital.307 Det förefaller dock som om den här typen av berättelse 
också skulle kunna ses som ett inlärt berättarmönster, där personliga upp-
                                                 
304 Pirjo Lahdenperä gör också en analys av denna process och de kulturkrockar det ger upphov 

till, inte enbart i förhållande till exempelvis muslimska invandrarelevers föräldrar, utan även i 
förhållande till nordiska invandrarelevers familjetradition, s. 118 ff. 

305 Ajlas berättelsebok. 
306 Bunar, s. 342. 
307 Ibid., s. 349. 
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levelser gestaltas med färdiga tankefigurer, såsom Ehn beskriver fenomenet i 
intervjusammanhang,308  

Värdegrundsdilemma 
När det närmade sig julen, efter första intervjutillfället, kom ett mail från Ajla, 
där hon talar om att hon köpt en liten julgåva till mig. Situationen var givetvis 
problematisk ur forskningssynpunkt, men jag insåg också det omöjliga i att 
avböja hennes present utan att såra henne djupt. Min egen reaktion, när hon 
plötsligt står leende framför mig i korridoren och sträcker fram det lilla 
paketet, avslöjar att detta på något sätt är ett normbrott i vår kultur. Jag tittar 
mig snabbt över axeln och försöker dölja våra förehavanden - inte för min 
egen skull utan för att jag vill skydda henne mot klasskamraternas reaktioner. 
Pirjo Lahdenperä tar i sin värdegrundsanalys upp den typ av situation som 
Ajla befinner sig i och som min egen reaktion är ett utslag av:  

Många människor som flyttat till Sverige har i bagaget med sig 
allmängiltiga universella etiska värden. Detta är värden som sanning, rättvisa, 
godhet, skönhet, kärlek och vänskap. Trots inflyttningen i en annan kultur vill 
man behålla sin värdighet, naturliga stolthet och hederskänsla. Man förväntar 
sig möta vänlighet, sympati och medkänsla. 

Barnen med invandrarbakgrund kan i början av vistelsen i Sverige göra 
bort sig i klasskamraternas ögon med att vara vänliga, generösa, ödmjuka och 
artiga. Att hälsa vuxna, öppna dörren för läraren, eller hjälpa till att bära tunga 
saker, eller vänta med att ta utrymme i klassen ger inga poäng bland 
klasskamraterna. […] Vänlighet, godhet och artighet är ”ute”. Det kanske är värt 
att påpeka att dessa värden inte heller nämns i läroplanens värdegrund.309

Lahdenperä menar att läroplanens användande av ord som förmedla, förankra 
och inpränta i samband med skolans värdegrundsarbete avslöjar felslut: 
förnuft, kritiskt förhållningssätt och ifrågasättande, dygder som vi inpräntar i 
våra svenska elever, garanterar vare sig medmänsklighet eller utvecklande av 
etik och värderingar. Första stycket i citatet finns dock anledning att 
ifrågasätta. Tanken på att alla människor, oavsett ursprung, skulle dela en 
slags universella värden är i sig spekulativ. Som Lahdenperä själv påpekar 
bottnar värden som sanning, rättvisa, godhet, skönhet, kärlek och vänskap i 
själva verket i känslor, något som jag utgår från att alla människor, oavsett 
etnicitet, är utrustade med.310 I vilken mån vi ”delar samma värderingar” beror 
då snarast på i vilken mån vi delar erfarenheter som skapar gemensamma 
diskurser kring begrepp som exempelvis ”godhet”.  

När det gäller andra stycket i citatet ovan, menar Lahdenperä emellertid att 
invandrarelever brukar reparera sina ”misstag” ganska snabbt genom att 
utveckla en utpräglad kaxighet, med resultatet att de hamnar i kläm mellan två 
olika kulturer när det gäller fostran: föräldrarnas och den svenska skolans. Här 
är det enklare att se logiken och, som hon också påpekar, hämmar detta såväl 
föräldrarnas som barnens integration. För Ajlas del är familjens värderingar 
fortfarande, efter elva år i Sverige, de självklaraste. I slutet av den sista 
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intervjun, när sommarlovet bara ligger ett par veckor fram i tiden, tilltalar Ajla 
mig fortfarande med Ni.311 Vi diskuterar hennes medverkan i studien och Ajla 
själv oroar sig mest för hur vi ska göra med hennes berättelsebok under 
sommarlovet; den förefaller ha blivit en ventil för något hon sällan får tillfälle 
att bearbeta. Jag svarar att hon kan välja själv, antingen sparar hon det till 
höstterminens början eller mailar hon mig och vi kommer överens om en träff 
där hon kan överlämna boken till mig: Självklart hör jag av mig till Er om jag 
undrar över något, svarar Ajla. För henne tycks tilltalet fullständigt naturligt 
och på intet sätt förknippat med distans, medan det känns främmande för mig 
som vuxit upp efter den svenska du-reformen. 

I Nihad Bunars studie av bosniska gymnasieungdomar visar det sig att 
familjens sammanhållning och välbefinnande är lika centralt för ungdomarna 
själva som för deras föräldrar.312 Ungdomarnas integration i det nya landet är 
dock oftast mindre problematisk än föräldrarnas, vilket gör att de lever under 
en emotionell börda gentemot föräldrarna. När jag vid andra intervjutillfället 
frågar mina unga informanter om de varit med om något roligt eller hittat på 
något speciellt sedan sist, har det oftast handlat om att de varit och festat på 
stadens enda nöjesställe för ungdomar i deras ålder. När jag frågar Ajla låter 
det annorlunda:  

Ajla: Ja, jag har ju varit med familjen – jag brukar hitta på något med min 
mamma och min syster.  
AÅ: Vad brukar ni göra då tillsammans?  
Ajla: Vi brukar väl… mysa hemma. Det är roligt då sitter vi och pratar och 
dricker kaffe och så. Pratar om händelser, går på bio och hyr någon film och 
så. Jag gillar mer att hyra film faktiskt för då kan man bjuda hem kompisar och 
göra det extra mysigt och så.  
AÅ: Är du ute nåt på festställena i stan? 
Ajla:  Näää… jag vet faktiskt inte varför. Vi gör ofta fest själva men jag går inte 
på disko och så. 

Vid andra intervjun ställer jag frågan om hur aktiv familjens religionsutövning 
är. Ajla svarar att de följer reglerna men är inte så religiösa, nej. Enligt henne 
är fadern den mest religiösa i familjen, men hon tillägger snabbt att han är 
som vi andra också. 

AÅ: Jo det förstår jag. Tycker du att på något sätt att detta gör att du skiljer dig 
från svenska ungdomar, saker som du inte kan göra? 
Ajla: Nej, det tycker jag inte alls. Jag har lika mycket frihet som dom. Det är 
viktigt att ha det oberoende av vilken religion man tillhör. 
AÅ: Det är det ju men man kan ju själv känna att så skulle jag aldrig kunna 
göra för det är emot min tro? 
Ajla: Jo, det finns ju saker som strider mot min religion. Men det är inte därför, 
det är liksom för mig själv. Mina kompisar brukar gå på disko och det gör jag 
också men jag dricker inte eller så. 

Ailas tycks instinktivt skydda sin far mot stereotypen av den muslimska 
mannen, i samma andetag som hon med orden han är som vi andra definierar 
sig själv som svensk. Möjligheten finns dock att Ajla vill påtala att fadern 
numera lever som sekulariserad muslim. Under de drygt två månader som gått 
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sedan förra intervjun har uppenbarligen också Ajla börjat gå på disco, som 
sina kamrater. Att religionstillhörigheten på något sätt skulle innebära 
begränsningar för henne i det svenska samhället håller inte Ajla med om. Det 
kan dock vara en strategi att göra begränsningarna till egen planerad föresats. 
Att erkänna att man själv inte har kontrollen i sökandet efter sin plats i en 
främmande kultur skulle kunna ”innebära en rasering av trygghetens sista 
utpostering”.313  

I den inledande enkätundersökningen har Ajla uppgivit att hon inte skulle 
ha något emot att ha ett förhållande med en pojke med invandrarbakgrund – en 
fråga som jag först senare uppfattade som besynnerlig att ställa till en ung 
flicka som själv har invandrarbakgrund. Därför formulerar jag i intervjun om 
frågan och undrar om hon kan tänka sig ett kärleksförhållande med en svensk 
pojke. Ajla skruvar lite generat på sig och svarar: Ja, varför inte. Jo, jag ser 
ingen, alltså när det gäller kärlek så tycker inte jag att religion eller 
nationalitet ska komma emellan. Det är inte det det handlar om faktiskt. 
Bosnisk, svensk eller afrikansk pojkvän spelar ingen roll för Ajla, men jag 
upplever att Ajla snarare talar om hur hon tycker att det borde vara, än hur det 
egentligen är. Jag tänjer på frågan och undrar, med tanke på pappans och 
familjens upplevelser, hur hon ser på serber idag: 

Ajla: Jag vet inte, det finns vissa människor – speciellt dom som har upplevt det 
här kriget – dom känner kanske hat mot dom men jag gör inte det. Jag vet inte, 
det finns ju civila serber också, det är viktigt att tänka på. Det finns ju också 
bosnier som är väldigt elaka, som kan starta krig, så jag bedömer ju inte folket 
efter vad flera eller en serb har gjort, det gör jag inte. Jag känner hat mot dom 
som, Milosevic exempelvis, mot honom och hans medhjälpare, men inte mot 
annat folk. Inte mot dom som själva upplevt samma sak som vi. Det är ju inte 
bara bosnier som blivit utsatta för det här när det gäller kriget. 
AÅ: Men vad tror du skulle hända om du kom hem med en serbisk kille? 
Ajla: (Generat skratt) Jag vet inte. Så länge som hans familj är bra och han 
också, så tycker inte jag att jag kan se någon skillnad på honom och bosnisk 
kille. 
AÅ: Du tror inte att dina föräldrar skulle reagera heller? 
Ajla: Min pappa kanske skulle göra det men… För han har sina skäl. Men jag 
vet faktiskt inte. Så länge dom är goda människor och liksom inte är på dom 
andras sida så tycker jag att det skulle gå bra. Men jag skulle inte vilja göra 
min pappa besviken, eller så. Om det finns svenska och bosniska killar, varför 
skulle inte jag kunna hitta någon av dom? Det finns ju gott om killar. 
AÅ: Så du skulle kunna offra en sådan kärlek då om du märker att det skulle 
skada din pappa, menar du? 
Ajla: Ja, jag skulle inte vilja att han skulle känna det. (Generat skratt) 
AÅ: (Skrattar med) Tycker du att jag ställer för intima frågor, så får du säga till 
Ajla. 
Ajla: Nej, det är lugnt. 

Föräldrarna åtnjuter en självklar respekt och auktoritet, men här synliggörs 
också något av den emotionella börda som Bunar menar att bosniska 
ungdomar bär på, på grund av föräldrarnas upplevelser. Ajlas syn på kärlek 
som överskrider kulturella gränser styrker i viss mån Tomas förklaring varför 
kärlek över kulturgränser är besvärligt: Invandrartjejer har väl kanske mer 
respekt för sina föräldrar än vi har. Så dom kanske mer lyssnar på sina 
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föräldrar och det är inte många föräldrar som gillar att man är ihop med – ja, 
det var det jag sa innan att dom gillar inte att man är ihop med svenska killar 
och så.314  

Ajla har skrivit en berättelse i sin bok som uppenbart bär drag av en 
muntlig berättartradition, som har sagans karakteristiska uppbyggnad och 
inslag av mystik. Hon förklarar att detta har mormodern berättat för henne och 
huvudkaraktären är hennes morfar som ung. Ajla säger sig älska att lyssna på 
historier som handlar om hemlandet. Särskilt om det hände för länge sedan 
och handlar om släkten. Intresset eller behovet att symboliskt rekonstruera 
bilderna och minnena av det förflutna har hon gemensamt med många 
flyktingar som måste erövra en ny plattform för identifiering.315 I den 
livsberättelse, eller om man så vill det identitetsskapande, som Ajla just nu 
befinner sig finns smärtsamma luckor, där moderns och mormoderns 
berättelser fyller en viktig funktion. Kearney beskriver hur berättelser kan göra 
frånvarande minnesbilder närvarande och hur de därigenom kan tjäna ett 
terapeutiskt syfte.316 I detta sammanhang förefaller svenskämnet komma till 
korta i sin uppgift som harmonisk identitetsstärkare, något som enligt 
läroplanen ska ske via bearbetande av elevens kulturarv.317 Gymnasie-
svenskans A-kurs är, enligt Ajlas svensklärare, i hög grad inriktat på det 
formella skrivandet. Upplevelsen av att elever allt oftare kommer helt 
oförberedda för detta när de börjar på gymnasiet legitimerar påbörjandet av 
hårdträningen inför nationella prov redan i A-kursen. Där finns, som läraren 
påpekar, inte ”etnisk bakgrund” med som en del av bedömningskriterierna och 
Ajla måste fortsätta att kämpa hårt med struktur-, form- och språkbrister för att 
bli godkänd.318

Inga vackra minnen 
Till skillnad från Tomas är Ajla en flitig skribent. Redan före jul överlämnar 
hon åter sin berättelsebok till mig. Sagan om morfadern var då nyskriven men 
hon säger sig också ha funnit ett brev som hon skrivit på bosniska när hon var 
åtta-nio år (bilaga 3). Till vem är oklart. Nu har hon försökt översätta det för 
mig. Brevet, skriver Ajla, handlar om minnesblickar som jag hade då, men 
som jag fortfarande bär inom mig.319 Det huvudbudskap jag finner i texten är 
att hon känner sig lurad på sin barndom. Jag upplever inför detta andra 
intervjutillfälle att Ajla, medvetet eller omedvetet, önskar revidera den 
okomplicerade bild av sin integration som hon tidigare uppvisat och att 
tryggheten under stundom rycks undan i processen.  Det faktum att hon 
genrebestämmer sin text som ”brev”, fast det snarast skulle kunna liknas vid 
en ”bekännelse”, skulle också kunna styrka att det handlar om något viktigt 
som hon vill delge mig.  
                                                 
314 Intervju med Tomas 2004-05-12. 
315 Bunar, s. 344; Ohlsson, s. 29. 
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Redan vid en första läsning kan man slå fast att brevet inte bara översatts 
från bosniska till svenska rakt av. Språket är inte en åttaårings. Jag drar 
slutsatsen att Ajla också bearbetat texten och att man därför möter såväl barnet 
som tonåringen i den känslosamma historien. Det dröjer ända fram till februari 
innan vi får tillfälle att resonera kring texten. Det är inte riktigt samma Ajla 
som möter mig denna gång. Hon ser trött, blek och sorgsen ut. Efter en stunds 
småprat övergår jag till brevet i hennes bok: Det innehåller mycket smärta – 
är det en känsla som du kan känna än idag? Ajla svarar: Alla barn som varit 
med om krig har samma känsla tror jag. Jag prövar min tolkning av brevet – 
att hon känner sig lurad på sin barndom och när jag tittar upp ser jag en tyst 
gråtande Ajla. Denna gång var jag mindre förberedd på känslosamma 
reaktioner. Jag frågar om hon vill att vi struntar i att prata om brevet men hon 
säger hon att det går bra och det känns som att hon faktiskt ändå vill diskutera 
innehållet. Svårigheterna att samtala om Ajlas upplevelser utan att falla in i 
klichéer blir här uppenbar även för mig som intervjuare: 

AÅ: Jag förstår att detta är som en tagg i hjärtat på dig – svårt att inte minnas 
ditt hemland? 
Ajla: Jag minns inget vackert i alla fall. 
AÅ: Du har bara mörka minnen och vill ha fler ljusa? 
Ajla: Ja, det är klart men jag uttrycker det på det sättet genom att skriva. Då 
känns det bättre. Det är så svårt att komma i en annan värld, speciellt med 
annat språk och jag hade pressen på mig att lära mig eftersom jag skulle börja 
skolan och det. Så skulle nog alla känna om man ska börja första klass och inte 
kan prata svenska.  
AÅ: Du kommer inte ihåg födelsedagar, vinter- och sommarlov, högtider och 
resor – bara rädslan, skriver du… sitter det kvar? 
Ajla: När jag tittar på någon film brukar det komma – särskilt film som handlar 
om krig. […] Jag minns mörka källare och oljud från granaterna. Ja det gör jag 
faktiskt […] Jag var ju bara fem eller sex år och jag är ju säker på att jag 
upplevde bra och vackra saker innan kriget – det vet jag för det har min mamma 
berättat och så. 

Jag påminner Ajla om en svensklektion tidigare på hösten när litterär 
gestaltning behandlades och eleverna fick i uppdrag att skriva kort om 
exempelvis en doft eller ett musikstycke som frambringar ett speciellt minne 
för dem. Ajla minns att hon skrev om en sång som hennes mor nynnade när 
hon vaggades till sömns framför brasan då hon var liten och gör så fortfarande 
när vi ska minnas bra saker. Hon säger sig ha ett nära förhållande till båda 
föräldrarna men mest mamma. Henne kan jag alltid fråga om råd. Jag har 
skrivit om henne också, säger hon glatt och vi börjar bläddra i berättelseboken. 
Här, här är det, säger hon och slår upp rätt sida. Jag läser titeln: Mamma är 
min bästa vän. De båda föräldrarnas olika betydelse ges anledning att 
återkomma till i sista intervjun. 

Litteratur, film och minnesbilder 
I citatet ovan framkom att Ajla ibland förnimmer traumatiska barndoms-
minnen när hon ser på film. Det kan väl anses vara en truism att just minne 
och bild hänger nära samman men Ajla framhåller också ljudets betydelse. Jag 
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frågar om hon kan få liknande minnesbilder när hon läser böcker. Ja men jag 
tror det är värre med bilder, jag vet inte varför men då ser man och känner 
det. Det är starkare när du ser bilder. Det går inte att välja bort att se det 
svåra. Trots att Ajla läser mycket tycker hon mer om att se på film: Det är 
roligt att se hur andra tänker men när man läser kommer ju bilderna spontant. 
Man bestämmer ju inte utan de bara kommer ju och så. Jag tycker ljudet 
spelar stor roll i film - det framkallar också mycket olika känslor. I Ajlas 
berättelse om faderns tid i koncentrationsläger framhävs också ljud och bilder 
som viktiga och man kan se att hennes text narrativt präglas av filmintresset: 
En oerhörd tystnad med väntan på att dörren ska öppnas där tjetnici (serbiska 
soldater) ska stå vid ingången (bilaga 2). Dörrens inramning blir till en 
projektionsduk där ondskan personifierad framträder och den oerhörda 
tystnaden bryts hela tiden av ordlöst vrål. Sofia Ask uppmärksammar i en 
färsk artikel hur senmoderna elevers texter ofta diskvalificeras av lärare på 
grund av texternas formella brister.320 Lärarna saknar, enligt Ask, uppdatering 
av sina mediepreferenser, vilket gör att man inte ser möjligheterna i texternas 
intermediala karaktär. Komplexa medierade erfarenheter ger alltså återverkan 
också på elevers skrivande. Ajlas text förefaller emellertid vara ett lyckat 
exempel, som skulle vara svårt att som lärare förkasta på grund av att hon 
språkligt stundom skjuter över målet. 

När det gäller TV föredrar Ajla dokumentärer. Framkallar dokumentärer 
samma känslor som spelfilm?, undrar jag.  

Ajla: Jag tror faktiskt det finns en liten skillnad. Film är inte alltid verkligt men 
jag tar det som en verklig händelse. […] Men i dokumentären kan det också 
vara det men där är det människor som berättar om verkliga händelser – beror 
på vad det handlar om. Dokumentärer är ju gjorda för att påverka andra 
människor så dom ser hur det är i någons liv. Men filmer är ju också det om 
man tänker efter. 

Ajla har problem att komma åt några egentliga skillnader mellan såväl fakta 
och fiktion som olika medietypers karakteristiska berättarstrategier. Jansson 
menar som påtalats att gränserna mellan olika berättande medier är på väg att 
upplösas i senmoderniteten och ”att livet och världen finns i texten och 
berättelsen.”321 För Ajla förefaller det dessutom som mindre relevant om en 
berättelse bygger på fakta eller fiktion, så länge den berör. Jansson gör en 
intressant iakttagelse i samband med TV-mediets allt större popularitet. Han 
menar att TV, det medium som givit faktionsgenren luft under vingarna, har 
en rituell funktion och blivit ”nutidens motsvarighet till de myter som 
stammens bard berättade i syfte att ge stammen trygghet och gemenskap”.322 
Vi står, om det är som Jansson säger, inför en slags nymuntlighet och med 
tanke på Ajlas förankring i, och fascination av, just den muntliga berättar-
traditionen, tolkade jag det först som att detta gjorde TV-dokumentären 
högintressant för henne. Det ska dock visa sig längre fram att genren 
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dokumentär har en rad subgenrer som gör att Ajla och jag inte riktigt talat om 
samma programtyp. 

Ajlas föräldrar läser mycket, hennes far mest på bosniska. Familjen har 
enligt Ajla själv fått ihop ett ordentligt bibliotek med bosnisk litteratur. Jag 
frågar om det är svårt att få tag på skönlitteratur på deras hemspråk men det 
förefaller inte vara något problem. Så köper vi också när vi är på semester i 
Bosnien.  En gång, en timme i veckan, får Ajla hemspråksundervisning på sin 
gymnasieskola och då handlar det mest om grammatik, menar hon. Jag frågar 
om de aldrig pratar böcker men hon menar att de oftast läser, diskuterar och 
redovisar artiklar. Ajla tycker att hemspråksundervisningen är svår och att 
svenskan kommer mer spontant, trots att hon gått i bosnisk skola och redan 
kunde läsa när hon kom till Sverige. Sen fick jag ta i riktigt hårt när jag skulle 
lära mig på svenska, säger hon. 

När vår andra intervju närmar sig sitt slut noterar jag att Ajla är född på 
årets första dag. Hon har fyllt 17 år och är äldst i klassen. Ja, men jag känner 
mig inte som 17 – jag kommer nog alltid känna mig lite yngre tror jag, skrattar 
hon. Jag frågar om födelsedagen varit lyckad. Ja, det var den. Jag firade den 
och nyår med mina kompisar i min mormors lägenhet och så sovde vi över och 
så. Jätteroligt. Innan vi avslutar vårt samtal slår Ajla med orubblig optimism 
fast: Jag är en glad person. Just nu målar hon mer än skriver för att uttrycka 
känslor. Innan hon försvinner ut i korridoren säger hon dock att hon glad över 
att få skriva till mig i sin berättelsebok och att hon gärna vill att vi ska talas 
vid fler gånger. 

Något fattas i språket… 
Under första året på gymnasiet har Ajla hävdat att hon trivs mycket bra i 
skolan och att alla i klassen umgås med varandra. Det senare går emellertid på 
tvärs med vad som framkommit i samtalen med de övriga informanterna, då 
en del grupperingar och motsättningar kommit i dager. I klassrummet finner 
man dessutom alltid Ajla placerad bredvid sin bosniska väninna och de båda 
tycks också vara oskiljaktiga på rasterna. Men trots att jag flera gånger försökt 
att få Ajla att formulera skillnaden mellan att umgås med svenska och 
bosniska kamrater, framhärdar hon bestämt att ingen skillnad finns. Så 
småningom ska jag bli varse att Ajla har som ett mantra som hon vägrar 
omformulera: man har aldrig rätt att göra skillnad mellan människor vare sig 
på grundval av kön, etnicitet eller religion.  

Först när vi talar om Ajlas egen etnicitet och om språkets betydelse, sänker 
hon garden. Hon menar att hon känner sig som bosnier när hon är i Bosnien 
och som svensk när hon är i Sverige. Men det finns problem då hon besöker 
Bosnien: Jag vet inte hur man ska förklara det, det är något som fattas, det 
tycker jag. Kanske i språket eller… Ajla säger sig inte riktigt veta var hon 
egentligen hör hemma. Hon tvingas vid Bosnienbesöken dryga ut ordförrådet 
med svenska, och strategin kan indirekt påvisa en fördel med att umgås med 
bosniska vänner: Vi kan ju prata bosniska, det är rätt skönt också. Och dom 
kanske förstår mig lite bättre. Möjligheten finns att Ajla i dialog med andra 
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bosniska ungdomar i skolan har funnit ett forum där hon på ett oproblematiskt 
sätt kan använda sig av båda språken, som hon menar att hon behöver lika 
mycket för att ha ett språk med full nyansrikedom. 

Trots hemspråksundervisning är det vanligt att modersmålet försämras för 
invandraren i takt med att svenska språket förbättras och att detta leder till en 
viss ängslan.323 Vid ett av mina observationstillfällen i april månad fick 
klassen med kort varsel (och till de flestas blandning av skräck och förtjus-
ning) besök av fyra jämnåriga studenter från Slovenien.324 In i klassrummet 
stiger självsäkert fyra pojkar i 15-16-årsåldern som till det yttre mycket väl 
hade kunnat förväxlas med klassens pojkar. På klanderfri engelska och med 
vidlyftiga gester gör de en presentation av det slovenska skolsystemet, skriver 
och ritar på tavlan och fyller i varandras information. Efter detta placerar de ut 
sig i de grupper som klassen delats in i för att få tillfälle att utbyta erfarenheter 
även utanför skolans sfär. Jag smyger runt och försöker snappa upp något av 
diskussionerna, men känner mig som en tjuvlyssnare och uppfattar mest 
brottsstycken. Klart står dock att det är pojkarna som utbyter erfarenheter med 
flickorna som publik. Vid en grupp hörde jag en av de slovenska pojkarna 
reagera mot detta. Han påtalade att de kanske borde prata mindre sport och 
”boys talk” för att inte vara ohövliga mot flickorna – klassens pojkar tittade 
oförstående på honom, men det verkade inte bero på språkförbistring. Vid den 
sista intervjun frågade jag Ajla hur hon upplevt besöket: 

Ajla: Det kom helt plötsligt. Vi fick ingen information om att några elever skulle 
komma. Det var en överraskning tycker jag. Det var trevligt. […]  jag tycker 
alltid det är roligt att få besök när det är elever i ens egen ålder, fast från annat 
land och så och så hade vi ju också liknande språk så vi förstår varandra lite. 
AÅ: De är alltså så lika att ni förstår? 
Ajla: Ja, det var också väldigt roligt. 
AÅ: Så du pratade bosniska med dom? 
Ajla: Inte så mycket. 

Det råder ingen tvekan om att Ajla uppskattade besöket och där infann sig en 
känsla av ”hemma där”. Hon hade ett stort leende på läpparna under grupp-
diskussionerna men jag kunde inte se att Ajla pratade i sin grupp, vilket skulle 
kunna vara ett utslag av osäkerhet som bottnar i hennes känsla av att det är 
något som fattas. […] Kanske i språket eller… 

Till den sista intervjun har Ajla inte varit lika produktiv i sin berättarbok.325 
När jag veckan före slutintervjuerna kommer för att hämta upp berättelse-
böckerna kommer jag lite för tidigt till lektionssalen. Men Ajla sitter redan 
tillsammans med klassens andra bosniska flicka i korridoren. Hon hoppar upp 
med ett förfärat uttryck i ansiktet, ursäktar sig att hon glömt ta med boken och 
rusar iväg för att hämta den i sitt skåp. Det dröjer länge, länge innan hon 
kommer tillbaka och jag får känslan av att hon varit upptagen med att 
färdigställa något innan hon lämnar boken till mig. När jag sedan läser vad 
hon skrivit inser jag att hon har skrivit av en text som jag redan tagit del av. 
Klassen hade fått i uppgift i svenskan att skriva om den egna upplevelsen av 
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324 Vid detta lektionstillfälle var Tomas inte närvarande. 
325 Tredje intervjun med Ajla ägde rum 2004-05-12. 
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teaterföreställningen på Dramaten vid studiebesöket i Stockholm några veckor 
tidigare och detta material hade jag redan fått tillgång till. På Dramaten hade 
klassen fått se en föreställning baserad på Anthony Burgess A Clockwork 
Orange utgiven 1962 och Stanley Kubricks filmatisering av romanen från 
1971. Enligt klassens samlade bedömning innehöll föreställningen, förutom 
råa våldsövergrepp projicerade på en duk i fonden, även starka och 
omskakande scener med psykisk tortyr på scenen. Med tanke faderns 
upplevelser i krigsfångenskap och på hur film kan frammana traumatiska 
krigsupplevelser för Ajla, förefaller det intressant att fråga hur hon upplevt de 
starka scenerna på Dramaten. Flera av eleverna i klassen, som ofta ger ett mer 
förhärdat intryck när det gäller filmvåld, har menat att pjäsen tänjt på 
gränserna för vad man kan presentera som underhållning (Emilia visste inte 
riktigt vad hon skulle tycka om föreställningen och Benno beskriver den som 
äcklig). Men Ajla förvånar mig med sitt omdöme: 

AÅ: Men du tyckte det var bra teater? 
Ajla: Ja, jag tycker den var bra. 
AÅ: Jag funderade på, den lät ju rätt hemsk den här pjäsen? 
Ajla: Jo den var hemsk. 
AÅ: Där fanns ju ett visst mått av tortyr i den också, som du skrev om… 
Ajla: Jo, det var det men den var i alla fall bra, det var den för den kunde 
beröra varje människa. 
AÅ: Hur upplevde du det – vi pratade ju om det förra gången det här med film 
och hur de kunde väcka känslor – jämfört med teater? 
Ajla: Jag har inte varit så mycket på teater innan men ändå jag tycker liksom 
det är mer upplevelse att sitta och titta på levande människor. Men film också 
det är väldigt liknande men det känns som man är verkligen med i hans 
situation. Man ser och man känner det och så. 
AÅ: Vad jag förstår fick ni vara med lite själva i föreställningen? 
Ajla: Ja, publiken var också en del av pjäsen, kan man säga. Fast det visste jag 
ju inte från början. 

Precis som de bosniska ungdomarna i Bunars studie, utstrålar Ajla ”styrka och 
optimism på en punkt där man kunde förväntat sig att höra enbart nostalgiska 
historier om det förlorade hemlandet och en förlorad barndom.”326 Återigen 
påtalar hon vikten av berättelser som berör varje människa, såsom hon gjorde 
när hon delgav mig berättelsen om faderns tid i koncentrationsläger. Att 
teaterupplevelsen ändå varit positiv för Ajla, medan klasskamraterna varit 
djupt omskakade, kan ha varit en effekt av att Ajlas komplexa erfarenheter 
bekräftats genom föreställningen. Berättelsen om faderns öde, menade hon, är 
viktig att föra vidare. I viss mån blev den traderad här och familjens öde 
synliggjordes via tortyrscenerna och kamraternas starka reaktioner blev ett 
erkännande av hennes historia. 

Om skapade skillnader och demokratins misslyckande 
Liksom i sista intervjun med de övriga informanterna, tar jag upp mediebilden 
av invandrare och främmande kulturer med Ajla. Först behandlas den lokala 
diskursen, då vi talar om lokalpressens bevakning av främlingsfientliga 
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strömningar i ett mindre samhälle med en flyktingförläggning. För Ajla som 
själv tillbringat en tid på flyktingförläggning är stereotypen och 
konstruktionen av den andre uppenbar: Oftast om det är en invandrare som 
gör en sak, brott eller så. Då i media säger dom ”ja det var en man med 
utländsk bakgrund” eller invandrare från Afrika eller muslim, det spelar 
ingen roll. Men då det gäller en svensk säger man bara ”en man i 45-
årsåldern”. Då talar man inte mer om det. Det är synd tycker jag för att det 
känns som om dom skiljer folket då som liksom att dom vill att folk ska känna 
att det är mest invandrare som gör brott. Jag frågar henne vad hon tror att det 
beror på att lokalbefolkningen reagerar så negativt på flyktingförläggningen: 
Jag vet faktiskt inte men jag känner folk som tycker så och jag kan inte förstå 
varför dom gör detta. Men säkert har dom några skäl … och det är väl inga 
smarta skäl, svarar Ajla med ett smått sarkastiskt skratt. Hon tror att 
lokalbefolkningens aggressiva beteende bottnar i rädsla. 

När vi övergår till den globala mediearenan och diskuterar den aktuella 
bevakningen av de amerikanska soldaternas kränkningar och tortyr av irakiska 
fångar värjer sig först Ajla; hon tycker att det är för stort för att överblicka: 

AÅ: Vad tyckte du den dagen USA gick in i Irak? Kändes det rätt eller fel? 
Ajla: Jag vet inte faktiskt, men det kändes inte rätt för jag tänkte just då på 
civila människor, det är dom som kommer att utsättas och det är dom som 
kommer att dö och så men, så oavsett om det var USA som gick in till Irak eller 
Irak som gick in i USA så är det ändå fel. Det blir ju bara krig så. Det verkar ju 
som om båda länder vill ha det. Men det är ju inget att göra åt nu. 
AÅ: Nä, men ett skäl som USA sa sig ha för att gå in där var ju att befria folket 
från tortyr från Saddam Hussein och så. 
Ajla: Jag tycker det blir bara värre. Det är ju det när det gäller att hämnas, 
man skapar hat och man hämnas tillbaka och då blir det aldrig ett slut. Man 
skapar hat och död och civila människor dör och så. 

Men mediebevakning av aktuella händelser och invandringsproblematik är, 
enligt Ajla, inget som elever diskuterar på eget initiativ – det händer bara 
någon enstaka gång på samhällskunskapen. Jag frågar hur hon upplever att 
diskutera sådana saker i klassrummet: Ehhh, jag vet faktiskt inte. Jag vill höra 
vad dom tycker och jag tycker ju som dom. Här framträder en gångbar strategi 
för anpassning till det svenska samhället som ingår i flyktingskapets kulturella 
hermeneutik, att först lyssna av vad man bör tycka för att i nästa skede 
anamma samma åsikt. Tomas menade att klassens invandrarflickor inte brukar 
argumentera emot i klassrumsdiskussioner och förmodligen har han rätt i sin 
iakttagelse. Men Ajla är lika lite som sina bosniska kamrater i Sverige en 
dagdrömmare som förtränger en komplicerad vardag till förmån för 
tryggheten. ”De är djupt medvetna om vad som förväntas av dem i det nya 
samhället: att lära sig det svenska språket, att skaffa sig en bra utbildning, att 
sköta sig, att anpassa sig och att inte göra väsen av sig”.327 Man kan dock, 
menar Nihad Bunar, inte bortse från att strategin kan resultera i en passivitet, 
där Ajla blir fast i rollen som tyst betraktare.328  
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Ajla är dock noga med att poängtera att man måste acceptera att inte alla 
människor har samma åsikter. Osökt förs samtalet in på begreppet demokrati 
och jag undrar vad Ajla anser som viktigast med ett demokratiskt styrelse-
skick:  

Ajla: Jag tycker alla ska ha samma rättigheter för det är väldigt viktigt att inte 
urskilja folk, varken invandrare, svenskar, kvinnor eller män eller så. Och jag 
tycker faktiskt att i Sverige, man säger att Sverige är ett demokratiskt land och 
det är det ju säkert, men så är det det här med män och kvinnor och arbete, så 
finns det ju kvinnor som får mindre lön för samma arbete och jag kallar inte det 
för jämställdhet. Det är det som vi gör fel i tycker jag. Även om en kvinna kan 
vara lika bra på det arbetet som mannen, eller ännu bättre, så ska man ju inte 
kolla efter kön eller bakgrund eller så. 
AÅ: Så det upprör dig att man gör skillnader mellan kvinnor och män? 
Ajla: Ja, det gör det. Det spelar ingen roll om man är kvinna eller man. Man 
ska ha lika rätt när man bor i ett demokratiskt land. 
AÅ: Att du tycker så här om kvinnors rättigheter – skulle det innebära problem 
för dig om du blev ihop med en bosnisk kille? Skulle det vara svårt att förhålla 
sig lika självständigt? 

Ajla ser på mig som om jag ställer en ovanligt dum fråga och förklarar att 
bosniska män givetvis kan skilja sig åt gällande åsikter precis som svenska 
män – och man väljer ju den som man tycker passar en bäst! Hon säger att hon 
inte pratat så mycket om just lönepolitik med pojkar, men att hon ändå 
upplever det som om det råder konsensus mellan bosniska kvinnor och män 
angående en absurd orättvisa i lönesättningen mellan kvinnor och män i 
Sverige. Hon menar också att uppfattningarna verkar mera splittrade mellan 
svenska kvinnor och män i frågan. Det är en svidande kritik mot den svenska 
demokratins grundvalar och svenskar i allmänhet som Ajla här serverar.  

Trots att Ajla i en del spörsmål framstår som mer mogen än klassens övriga 
flickor känner hon sig, vilket tidigare framkommit, som om hon vore yngre. 
Jag tar åter upp denna känsla och Ajla säger: Jag har också tänkt på det, 
varför jag känner så. 

AÅ: Är det i förhållande till några särskilda som du känner dig yngre? 
Ajla: Det finns ju tjejer i min ålder som liksom beter sig som äldre – 18, 19 och 
20 – och jag kan ju liksom inte va det. Jag är ju den jag är. Jag vill inte ha 
bråttom. Jag är fortfarande barn och jag känner mig som tonåring – varken 
vuxen eller barn.329 Jag är något där emellan. Och jag känner att man inte ska 
ha bråttom med det. Jag tycker man ska vara barn hela livet, även om man är 
vuxen. Så kommer det alltid att finnas en liten smula barnslighet i en och jag 
tycker man ska ha det. Man ska ju inte alltid vara så allvarlig och… 
AÅ: Hur menar du då, att det finns vissa tjejer som ska verka äldre? På vilket 
sätt visar det sig? 
Ajla: Dom vågar ju liksom inte, kanske gäller det killar att dom ska vara 
mognare och så och inte vågar göra vissa saker som yngre tjejer gör […] 
AÅ: Men det bryr du dig inte om? Vad dom tycker om det? 
Ajla: Nej, jag gör inte det. 

Ajla har tidigare skrivit i sin berättelsebok om sina tre bästa vänner, tre 
bosniska flickor, varav en bara är 11 år gammal. Hon menar att det hade betytt 
otroligt mycket för henne själv i den åldern att ha en äldre kamrat och att det 
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därför känns rätt att låta den lilla flickan ingå i gemenskapen. Tillsammans 
letar de efter vackra platser i naturen – kanske ett mystiskt, gammalt ihåligt 
träd vid strandkanten som de planerar att plantera vackra blommor runt och 
göra till sin hemliga plats. Ajlas förhållningssätt till den yngre flickan kan 
tolkas som att den här typen av barnsliga lekar och fantasier, som hon 
fortfarande upplever sig ha behov av, kan vara det Nihad Bunar beskriver som 
ett sätt att återskapa de lyckliga och vackra barndomsminnen som saknas i 
hennes livsberättelse.330 Det skulle också, med tanke på den i många avseende 
mogna Ajla, kunna vara ett utslag av moderliga omsorger i förhållande till den 
unga flickan och på så sätt en del i hennes konstruktion av könsidentitet. 
Möjligheten finns givetvis också att förhållandet till den yngre flickan och 
deras gemensamma lekar täcker båda behoven. 

”Man kanske inte alltid ska följa religionen” 
Vid den avslutande intervjun frågar jag Ajla om hennes åsikter om homo-
sexuella människor och deras rätt. Frågan möts av den mogna och tillika 
diplomatiska Ajla:  

Som sagt, man ska inte skilja mellan människor, så tycker jag likadant där 
också. Dom är också människor. Kanske att deras känslor är lite annorlunda. 
Att dom inte har känslor mot motsatt kön utan liksom samma kön. Det betyder 
ingenting för mig egentligen för att jag ser ju dom som människor, men med lite 
annorlunda sätt att tänka på. Men det finns ju säkert homosexuella som är 
jättetrevliga. Men dom har säkert sina skäl. När det gäller det här med att dom 
ska adoptera barn och så, så vet jag inte riktigt. Jag har inte studerat så mycket 
om det. Men jag tycker ju att alla har rätt att ha barn, det tycker jag. Och 
barnet har ju rätt till en mamma och pappa. När man ser på TV och det är bara 
mamman som har barnet så är det ju problem för att flickan till exempel saknar 
en pappa. Och det är ju mycket som fattas i hennes liv då, eller tvärtom. Och jag 
tycker att varje barn ska ha en kvinnlig och en manlig roll i familjen. Det är 
viktigt. 

Mot slutet av Ajlas resonerande kompliceras hennes syn på homosexuellas rätt 
till adoption och hon förtydligar att mamman har ju sin roll i familjen och 
pappan har också det. Att Ajla ger svidande kritik åt den svenska demokratins 
oförmåga att skapa en rättvis lönepolitik för kvinnor och män, betyder inte att 
hon tycker att kön bara rör sig om sociala konstruktioner. Jag undrar på vilket 
sätt moderns och faderns roller skiljer sig åt i familjen och Ajla relaterar till 
sin egen familjesituation såsom den ultimata: 

Ajla: Om jag ska säga så, så känner jag lika mycket kärlek till mina föräldrar 
och där kan jag inte skilja dom åt. Men mamma liksom, hon är ju en tjej och jag 
kan berätta mer saker för henne. Och jag känner liksom att hon står mig 
närmast. Men min pappa han är ju också min pappa efter allt och jag älskar ju 
honom lika mycket. Och när det gäller mer sådana saker, som jag vet inte, 
ekonomiska och sådana saker som berör mer män kanske, då kan jag vända mig 
till honom. Så jag vänder mig till mina föräldrar när det gäller olika saker. Och 
jag tycker att så bra som jag har det hemma, så ska alla ha det så bra. Därför 
jag tycker att varje barn ska ha både en mamma och pappa i familjen. Men om 
det nu är två mammor i familjen så bara dom ger barnet så mycket kärlek, så 
tycker inte jag det ska spela sån stor roll. 
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AÅ: Tror du att homosexualitet är medfött eller är det något man kan bli 
liksom? 
Ajla: Jag tror man kan bli det. För människor skapar sig själv genom åren. 
Människor tror att man föds med öde och det tror jag också, men även,, vi 
människor styr det också. Det är vi som bestämmer hur våra liv ska bli – det är 
ingen annan, tror jag. Men om det nu finns två mammor, då tänker jag på 
barnet, att det kanske blir mobbat och så. 

Barnets väl och ve är det som bekymrar Ajla mest i adoptionsproblematiken, 
precis som det gjorde för Tomas. Men trots att Ajla visar en större benägenhet 
än Tomas att inte helt stänga dörren till homosexuellas chanser att få barn, är 
hon samtidigt den som i större utsträckning än honom ser homosexualitet som 
ett tillstånd som du kan ”tillfriskna” ifrån med ett visst mått av beslutsamhet 
och stöd från kamrater: 

AÅ: Ska man få ingå äktenskap? 
Ajla: Mmm, vad jag vet är man emot inom olika religioner – kristendom och 
islam – men man kanske inte alltid ska följa religionen. Man kanske ska följa 
sitt hjärta istället om det är det de känner att de vill göra. […] 
AÅ: Hur skulle det kännas om en kompis kom och talade om för dig att hon 
kommit på att hon är homosexuell? 
Ajla: Jag skulle inte bry mig så mycket om det. För jag känner ju henne och vet 
hur hon är som person och det är det som är det viktigaste för mig – inte om 
hon är homosexuell eller har annan bakgrund och så. Jag skulle bara vara där 
för henne och det kan vara bara något som hon känner, men som kan ändras 
med tiden. Man påverkar ju det beslutet själv – om det ska fortsätta så eller inte. 
Hon kanske träffar en kille i framtiden som hon får känslor för. Man vet ju inte 
egentligen. […] Jag skulle inte vilja vara den som bestämmer om sånt här, men 
jag vill heller inte förstöra för någon. 

Ajla anser, precis som Emilia, att hon är för dåligt insatt i frågan och visar en 
klart mer ambivalent attityd, som hon är högst medveten om. Homosexuellas 
kärlek i sig är inget hon ifrågasätter. I Ajlas föreställningsvärld, där det 
omöjliga redan har hänt, är homosexualitet inget stort dilemma. Hon fram-
håller i alla lägen hur människor säkert har sina skäl till att inte tänka, tycka 
och vara lika. Problemet är att barn, enligt Ajla, vänder sig till modern och 
fadern i olika syften. Ett barn med två mödrar kanske skulle sakna någon att 
be om pengar och en dotter med två fäder skulle möjligen inte ha någon att 
vända sig till med sina känslor. Att ha religionen som rättesnöre i det här 
sammanhanget förefaller dock orimligt för Ajla. 

Ajla och den fantastiska berättelsen 
Diskussioner om invandrares återvandring till hemlandet har historiskt 
behandlats restriktivt i Sverige, då man ansett att detta skulle förhindra en 
lyckad integration av flyktingar i det svenska samhället.331 Jugoslaviens 
sönderfall, den ökade flyktingströmmen och ekonomisk kris medförde 
emellertid en attitydförändring. Enligt Bunars studie av bosniska ungdomar 
överlåter dock ofta föräldrarna beslutet om återvandringen på sina barn men 

                                                 
331 Bunar, s. 353. 
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håller också frågan öppen som ett svidande sår.332 Det är ett tungt ansvar att 
lägga på ett barn och ändå framstår möjligheten att återvända till hemlandet 
som ”ett slags yttersta problemfixare” även i ungdomarnas vardag. Om 
vardagsverkligheten ”hemma här” (Sverige) skulle bli outhärdlig, så återstår 
möjligheten att flytta till ”hemma där” (Bosnien). Om man så skulle åter-
vända, menar Bunar, skulle dock återvändardiskussionen fortsätta i Bosnien, 
med den skillnaden att Sverige då skulle framstå som ”problemfixaren”.333 Jag 
frågar Ajla om utsikterna för hennes familj: 

Ajla: Egentligen vad jag vet, så skulle ingen av oss vilja flytta dit tillbaka. 
AÅ: Inte din mamma eller pappa heller? 
Ajla:  Nej, ingen av dom. Vi trivs här och det är jättebra. Kanske min mormor, 
eftersom hon är ju gammal. Jag vet inte riktigt, men hon åker ju ofta dit. Men vi 
vill nog inte det. 
AÅ: Så det är inget val som ni står inför? 
Ajla:  Nej. Men kanske i framtiden, om tio år eller så när jag har egen familj så 
kanske jag vill ha en villa där och så. Och åka och besöka där vinter eller 
sommar. Men att flytta dit, det tror jag inte. 
AÅ: Hur ser det ut på den platsen ni kom ifrån, skulle det vara möjligt att 
återvända till samma plats för er idag? 
Ajla: Nej, det skulle det inte. För det är en ganska liten stad och man ser ju spår 
efter krig. Den är väldigt gammal och gamla människor som bor kvar där – inte 
så unga. Men jag har märkt att det är många som vill flytta tillbaka också. 

Ajla menar att hon eventuellt skulle kunna tänka sig att bo i en större stad i 
Bosnien men inte i en sådan liten för det ser väldigt… är väldig skillnad 
mellan liten och stor stad. För familjen ifråga framstår inte återflytt som ett 
egentligt alternativ, vilket kan bottna i det faktum att deras forna hem inte 
längre finns tillgängligt för dem; en flytt till en annan bosnisk ort skulle 
möjligen bara innebära ett nytt flyktingskap. Det förefaller dock som om Ajla 
när på en dröm om att i framtiden ha en tillflykt ”hemma där” – en villa dit 
hon som vuxen kan åka när lusten faller på. Nu upplever hon det som om där 
lever mest gamla människor kvar och pekar på paradoxen att medan de 
bosniska ungdomarna i Sverige ofta drömmer om att återvända till Bosnien, så 
längtar ungdomarna i Bosnien ut i världen. 

För Ajla framstår Bosnien idag som främst mormoderns och morfaderns 
land – ett land i en svunnen tid där fantastiska berättelser utspelar sig. Där blir 
morfadern i sin ungdom begåvad med en magisk kraft att se det ingen annan 
ser.334  Jag försöker i slutet av sista intervjun att få ett grepp om den speciella 
berättelsetyp som Ajla menar att hon föredrar och som är så viktig och 
betydelsefull i hennes vardag. Från att i början ha framstått som ”anything 
goes” – sagor, dokumentärer eller fantasy i bok-, film- eller TV-format – 
framträder till sist ett mönster som tidigare legat nedsänkt i vårt gemensamma 
språks olika betydelse: 

AÅ: Du läser ju fantasy ganska ofta? […] Jag vet ju att du gillar dokumentärer 
också. Vad tycker du om böcker som är självbiografiska, där människor 
berättar om sina egna liv? 
Ajla: Jo, det är mest sådana böcker och filmer jag gillar. Jag vet inte varför. 

                                                 
332 Bunar, s. 354. 
333 Ibid., s. 356. 
334 Ajlas berättelsebok. 
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AÅ: Kan du komma på något som du läst som varit självbiografiskt? 
Ajla: Ja, det var ju den som jag skrev om i boken först om flickan, hon som går 
genom tavlan.335 Det är ju också en bok som berör alla och… 
AÅ: Är den självbiografisk – är det författarens egna upplevelser? 
Ajla: Ja, det är hennes egna upplevelser, det tror jag. För hon berättar om sitt 
liv och så står det i slutet av boken att hon lever ett normalt liv nu och så. Jag 
tror att det är hon som har skrivit boken. 
AÅ: Så kan du läsa fantasy också och det är ju något helt annat än dokumentärt 
och självbiografiskt? 
Ajla: Jo, jag kan – när jag läser fantasy känns det som det är det bästa och 
läser jag dokumentär så känns det som om dokumentärer är det bästa liksom. 
AÅ: Så gillar du lite mer komplicerade berättelser säger du. Lite mer 
annorlunda. 
Ajla: Jo, annorlunda böcker då menar jag säkert det här att de som handlar om 
dokumentärer. Vi brukar kolla på Andarnas makt och det är intressant. Det går 
på fyran. Och jag brukar läsa böcker om sådant som inte är så vanligt. 
AÅ: Lite övernaturliga saker så menar du? 
Ajla: Ja, för jag tycker det är intressant att studera och läsa om sådant. 
AÅ: Vad säger du om det, sådana här övernaturliga saker? Är det någonting 
som du tror, att vissa människor kan se vissa saker som inte andra ser? 
Ajla: Ja, det tror jag för enligt mig är ingenting omöjligt. Jag känner ju 
människor och har sett på TV såna som upplevt sådana saker. 

Johanna Nilssons debutroman, Hon går genom tavlan, ut ur bilden (1996), 
som Ajla syftar på i citatet, har väckt stor uppmärksamhet och det 
spekulerades både i recensioner och i var läsares mun om inte berättelsen om 
den mobbade flickans väg in i sinnessjukdom och fantasivärld var själv-
upplevd av den blott 23-åriga författarinnan.336 Ingenstans finns dock detta 
belagt eller explicit uttryckt i texten, men för Ajla räcker det med egen 
övertygelse. Förutom fantasy-genren utpekar hon Nilssons ungdomsroman 
som den typ av ”annorlunda berättelser” som faller henne i smaken. Det visar 
sig dock att den typ av dokumentärer som hon med förkärlek ser på TV har 
mycket gemensamt med både den muntliga sagan om hennes farfars ungdoms-
tid i Bosnien, fantasy och ”komplex barnlitteratur” som Hon går genom 
tavlan…337 Den ”dokumentär” som Ajla utpekar som högintressant, Andarnas 
makt, där människor som påstår sig vara synska får komma till tals, är inte den 
typ av TV-program som jag personligen förknippat med dokumentärgenren, 
utan snarare ser som spekulativ underhållning anspelande på övernaturliga 
ting. Ajla har registrerat att jag är brydd över sammanhangen i hennes genre-
val och ser lika brydd ut över sig själv. När jag plötsligt ser sambanden, blir vi 
båda lika exalterade: 

AÅ: I fantasy är det ju också mycket som är övernaturligt? 
Ajla: JAAA, det är kanske därför jag gillar det! 
AÅ: JAAA, det kan det ju vara så då. Där finns ju beröringspunkter! 

                                                 
335 Den bok som Ajla här refererar till är Johanna Nilssons debutroman Hon går genom tavlan, ut 

ur bilden från 1996, vilken Ajla skrev en recension av i sin berättelsebok i november.  
336 Ungdomsromanen handlar om mobbing och utanförskap av en flicka under tonåren, där 

vuxenvärldens oförmåga att se och hantera situationen resulterar i att flickan hamnar på 
mentalsjukhus med ”astma i själen”. 

337 ”Komplex barnlitteratur” är Bodil Kampps samlingsbegrepp för en barn- och ungdomslitteratur 
som i sin narrativa och tematiska komplexitet allt mer närmat sig vuxenlitteraturen. 
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 Innan Ajla försvinner frågar jag henne om Internetsurfandets betydelse för 
henne. Hon säger sig ibland delta i diskussionsforum av skilda slag, men 
främst söker hon inspiration till sitt målande. Jag undrar hur det kommer sig 
att hon valt inriktningen samhäll/samhäll och inte samhäll/kultur till hösten 
och på detta har Ajla svårt att hitta ett relevant svar: Jag får nog fundera 
vidare och kolla hemma också med mina föräldrar, vad dom tycker. Ajla 
drömmer om att i en framtid skriva en bok om bilder eller fotografier med stor 
betydelse. I den avslutande enkäten ett par veckor senare framkommer 
emellertid en alternativ framtidsvision – att bli forskare.  

Året med Ajla – en reflexion 
Den ”metodologiska paradoxen” gällande intervjuer av ungdomar, där de 
själva intar scenen och använder den som forum att söka hållbara linjer för 
sina livsberättelser, blir än tydligare i samtalen med Ajla än vad som var fallet 
med exempelvis Tomas. För att få tillgång till hennes föreställningsvärld har 
jag tvingats hänga med i flyktingskapets kulturella hermeneutik, i ett menings-
skapande tomrum mellan hemma här och hemma där. Och liksom för Tomas 
och de övriga huvudinformanterna blir intervjusamtalen med Ajla ett inslag i 
en process som fortsätter och producerar nya krav och konflikter i vardagen.338 
Ajlas berättelse, eller sökande efter en hållbar livsberättelse, sker precis som 
för hennes klasskamrater i växelspel mellan nu, då och en möjlig framtid, med 
den skillnaden att utgångspunkten i Ajlas fall inte självklart är här och nu, utan 
där (i Bosnien) och då (i hennes traumatiska barndom). Trots att Ajla tillägnat 
sig ett mycket avancerat svenskt ordförråd, visar det sig på flera punkter att vi 
inte fångat nyanserna i varandras uttalanden och först efter diverse omtag-
ningar av samma fråga vid olika tillfällen faller bitarna på plats. På grund av 
den höga komplexiteten i Ajlas livsvärldar är sammanfattningen nedan snarast 
att betrakta som förslag:339  

• När Ajla har att ta ställning till mångkulturella dilemman i den inled-
ande enkäten, pendlar svaren mellan diplomati och ambivalens. 

• Efter elva år i Sverige upplever Ajla att hon fortfarande behöver båda 
språken, svenska och bosniska, för att kunna uttrycka sig nyanserat. 
Ajlas väg till det svenska språket har varit skönlitteraturläsning – ett 
intresse som håller i sig. Sina traumatiska upplevelser från krig och 
flykt bearbetar hon genom att skriva och måla. 

• Trots intresset för skönlitteratur och trots att bild och ljud framkallar 
traumatiska minnesbilder från krig och flykt, föredrar Ajla film 
framför böcker. Andras bilder framstår för henne som lika intressanta 

                                                 
338 Ehn, s. 83. 
339 Johan Fornäs, “Konsten att tänka mer än en sak i taget. Aspekter på komparativ 

tvärvetenskaplig ungdomskulturforskning”, Metodfrågor i ungdomskulturforskningen. FUS-
rapport nr 1, red. Johan Fornäs m. fl., Stockholm 1994, s. 15. 
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som andras berättelser. På TV ser hon helst, det hon genrebestämmer 
som dokumentärer. 

• Ajla presenterar sig själv i höstens intervju som en glad och nöjd 
person, vars integration i det svenska skolsystemet varit oproblema-
tisk, samtidigt som hon skriftligt berättar den smärtsamma historien 
bakom familjens flykt till Sverige. Den oproblematiska bilden av 
integrationen revideras vid jultid, då Ajla översätter ett brev hon 
skrivit på bosniska till svenska åt mig – en bekännelse om den rädsla, 
sorg och främlingskap som hon fortfarande bär inom [sig]. 

• I sökandet efter vackra minnen från hemlandet har familjens muntliga 
berättande intagit en terapeutisk roll i Ajlas liv. Fantasy-genren har 
också en viktig funktion. Ajla känner sig själv yngre än sina 17 år och 
menar att det snarare är detta faktum än den islamska tron som gör att 
hon inte gärna går på disko med kompisar. Hon sysselsätter sig hellre 
med att rekonstruera sin förlorade barndom tillsammans med yngre 
bosniska kamrater.  

• Religiös och etnisk tillhörighet har för Ajla ingen betydelse i kärlek. 
Under våren framkommer dock att faderns och familjens samtycke är 
avgörande för ett förhållandes framtid. 

• Under en studieresa till Stockholm blir klassen åskådare till en pjäs 
på Dramaten, med starka inslag av våld och tortyr. Medan många i 
klassen blir illa berörda ges Ajla ett sällsynt tillfälle att inför klassen 
få sina traumatiska erfarenheter bekräftade. 

• Ajla vägrar konsekvent att skilja folket åt på grund av kön, etnicitet, 
religion eller nationalitet. Hon ser skillnader som sociala konstruk-
tioner men som strategi för att smälta in i den svenska samhälls-
strukturen känner hon först in kamraternas åsikter och gör sedan sina 
begränsningar till egna föresatser: Jag tycker som dom. 

• De genrer som Ajla utpekar som viktiga för hennes omvärlds-
förståelse förefaller å förstone spretiga och ologiska. Muntligt berät-
tade sagor från hemlandet, fantasy-litteratur och TV-dokumentärer är 
svåra att se den helhetsbild i, som hon själv ser som uppenbar. Det 
visar sig dock att det sistnämnda, TV-dokumentärer, har en speciell 
innebörd för Ajla; de skall vara ”annorlunda berättelser” som 
Andarnas makt. Den gemensamma nämnaren är möjligheten till 
övernaturliga händelser utanför människans förståelsehorisont. 
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7. Slutdiskussion 

Medier och identitet 
Skönlitteraturen är en del av den medierade erfarenhetens komplexitet och kan 
inte behandlas isolerad från andra symboliska former. Mitt material visar 
snarare hur ungdomars skönlitterära erfarenheter ingår i en slags massmedial 
hermeneutik, som innebär att vi inte kan förstå medierade erfarenheter utan att 
analysera dess delar och hur de tillsammans utgör arena för identitets-
konstruktion. En betydande del av den senmoderna komplexiteten kring 
medierade erfarenheter ligger i att individen selekterar fram dem utifrån 
intresse och hur de passar in i det egna identitetsprojektet. Förhållandet måste 
anses problematiskt ur ett demokratifostrande perspektiv i dagens mångkultur-
ella samhälle, eftersom selektiviteten underblåser en individorienterad 
demokratiförståelse. Den konkurrens som skönlitteraturläsningen utsatts för 
med det snabbt växande medieutbudet har emellertid visat sig ge individen fler 
vägar till narrativ fantasi – den typ av kunskap som alltså är en förutsättning 
för att elevers attityder gentemot den mångkulturella verkligheten ska 
utvecklas mot undervisningsmålen. Att det idag finns så många fler medier 
som har förmåga att utveckla elevers empatiska förmåga och kollektiva 
demokratiförståelse, betyder dock inte att det krävs mindre insatser av lärare 
och elever – tvärtom. Nyckeln, menar jag, ligger i att låta de medierade 
erfarenheterna vara just komplexa och att svenskläraren gör avkall på en 
betydande del av det tolkningsföreträde man traditionellt tillskrivit sig. Det 
betyder inte att skönlitteraturen spelat ut sin roll i dagens samhälle, eller att jag 
vill sälla mig till den skara som vill vända upp och ner på hierarkierna, såsom 
Magnus Persson beskrivit. Snarare betyder resultaten att utan skönlitteratur-
läsning och litteratursamtal blir komplexiteten i medierade erfarenheter mindre 
och en viktig kugge går därmed förlorad i omvärldsförståelsen. Skönlittera-
turen har, som Thavenius föreslog, förmågan att störa i mediebruset och just 
däri, menar jag, ligger dess unika potential idag. 

Självbiografi – sanning och kunskap? 
Först presenterade jag Tomas, vars bild av det mångkulturella samhället går på 
tvärs med samhällsnormen för invandringspolitik. Han drömmer om polisyrket 
och av rädsla att stämplas som rasist, undertrycks hans kritik av det han 
upplever som negativt i det mångkulturella samhället. Upplevelsen har lett till 
att Tomas endast väljer de medierade erfarenheter som bekräftar hans 
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fördomsfulla föreställningar. Tomas textselektivitet utifrån det egna identitets-
projektet visar sig vara ett hinder för att den narrativa fantasin ska stimuleras. I 
hans fall var det modern som rekommenderade honom att läsa Gömda, inte 
svenskläraren. Detta kan dock, menar jag, bara ses som en slump. I litteratur-
undervisningen på dagens gymnasieskolor har just Liza Marklunds författar-
skap fått en framskjuten position i kampen om icke-läsarnas intresse. En studie 
som inventerar de populärkulturella alternativen bland svenskinstitutionernas 
klassuppsättningar och vad som styr inköpen vore därför högintressant. Exakt 
hur vanligt förekommande just titeln Gömda är på skolorna är oklart. I den 
inledande enkätundersökningen i klassen där min materialinsamling äger rum 
är det dock slående många av ungdomarna som utpekar just Gömda som en av 
de romaner som gjort starkast intryck på dem. 

I en rapport om utbildning från lärarutbildningen vid Malmö högskola från 
2003 har också lärarstudenters fritidsläsning undersökts.340 Förutom det 
alarmerande resultatet att tjugotre procent av dem förhåller sig likgiltiga till 
litteraturläsning, toppar Gömda popularitetslistan bland dem som uppskattar 
läsning och precis som eleverna i min studie utpekar de just denna bok som 
den som gjort starkast intryck på dem.341 I Malmöstudien framkommer att 
lärarstudenters medievanor inte skiljer sig från genomsnittssvenskens i samma 
åldersgrupper och att lärarstudenters fritidsläsning är identisk med bok-
handelns topplistor. Bokförlagens marknadsföring sätter igång en domino-
effekt där lärares fritidsläsning påverkas och i sin tur möjligen blir styrande för 
inköp av populärlitteratur till skolan och det utbud som erbjuds ungdomarna. 
Nu ligger det väl inget nytt i just detta att den av lärarna föredragna litteraturen 
får företräde i klassrummet, lika lite som i det faktum att ungdomar också 
präglas av innehållet i hemmets bokhylla. Inte heller menar jag att det per 
automatik är fel att läsa självbiografier och dokumentärromaner i under-
visande syfte. Att negligera populärlitteraturen i skolan vore tvärtom 
ödesdigert. Marklunds Gömda skulle ur ett didaktiskt perspektiv kunna sägas 
ha stor potential när det gäller medborgarfostran i en mångkulturell och 
medialiserad kontext, beroende på hur den läses och i vilken mån läsningen 
blir föremål för undervisning. I Tomas fall, där läsningen förblev obearbetad, 
hade det kanske varit att föredra att läsningen uteblivit. Istället visar sig hans 
erfarenheter från bildbaserade medier ha en större potential för hans narrativa 
fantasi: Nej, vad var det jag skulle säga om fångarna i Irak… Jo, det var när 
man sitter framför TV:n då tycker man så himla synd om dom då när dom blir 
utsatta för övergrepp, sen kommer dom hit och beter sig exakt likadant själva. 
Ja, inte alla då, men många av dom. Men det är ju svårt att inte tycka synd om 
dom när dom är där nere, när man ser bilderna och det.  

Ett problem i sammanhanget är att Tomas och flera av hans kamrater 
likställer medierade erfarenheter med levd erfarenhet, något som förmodligen 
ligger inbäddat i bildbaserade medier – individen har så att säga sett det med 
egna ögon. Hur man i undervisningen ska främja en distinktion mellan levd 

                                                 
340 Annelis Jönsson & Bibi Eriksson, Lärarstuderandes läsvanor – hur mycket och vad läser 

blivande lärare?, Rapporter om utbildning 4/2003, Malmö högskola. 
341 Ibid., s. 18 ff. 
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och medierad erfarenhet förefaller vara en didaktisk utmaning idag. En väg 
förefaller vara att i högre grad aktualisera och accentuera elevernas erfaren-
heter i undervisningen och att hålla en levande diskussion om sanningar och 
kunskaper som konstruktioner. För att detta ska göras möjligt krävs dock att 
man inom skolan skaffar sig en mer öppen attityd till begreppet kunskap och 
sin egen praktik som kunskapsförmedlare i det medialiserade samhället. Så 
medan engagerade lärare funderar över det vidgade textbegreppet och vilka 
filmer som egentligen kan anses etiskt och estetiskt försvarbara att visa i 
klassrummet, kan man utifrån enkätundersökningar, både min egen och på 
lärarutbildningen, dra slutsatsen att reflexionen är mindre utpräglad gällande 
litteraturdidaktiska val. Paradoxalt nog värnas fortfarande filmcensuren både 
på biografer och i klassrum, medan gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur 
blivit allt mer diffus.342 Ändå är läsning något som oftast sker i ensamhet och 
upplevelserna av läsningen är något som ungdomarna menar att man sällan på 
eget initiativ talar med varandra om: man kanske är rädd att verka pretentiös 
och högtravande om man diskuterar böcker och så.343 Filmtittande däremot, 
visar sig vara en social aktivitet. Ungdomar hyr oftast videofilmer för att se på 
tillsammans med kompisar eller familjen och man diskuterar ofta och gärna 
både under tittandet och efteråt. 

Ungdomars förkärlek för, och oreflekterade absorberande av dokumentär-
romaner och självbiografiskt material som fakta oavsett medium är, menar jag, 
problematisk på grund av att den jag-berättare som idag är så vanlig inom 
genren, i så hög grad manar till den okritiska identifiering, som Nussbaum, 
Malmgren, Linnér med flera varnar för. Ytterligare kompliceras förhållandet 
av att genren ofta saknar en viktig betydelsebärande del – den andre partens 
intentioner satt i sin historiska och sociala kontext. En svensklärares motiv för 
att föreslå eleverna att läsa dokumentärromaner kan vara de bästa – att 
uppmärksamma maktrelationer mellan kvinnor och män som i Gömda, eller 
mellan mödrar och barn som i Pojken som kallades det. Motivet kan givetvis 
också vara rent tekniska – att träna läshastighet och läsförståelse. Viktigt, 
menar jag, är dock att följa upp den tysta diskurs som reproduceras i den här 
typen av litteratur – i det första fallet ”den muslimske invandrarmannen som 
kvinnomisshandlare” och i Pelzers roman ”mammans missbruk och galen-
skap”, erfarenheter som för de flesta i allt högre grad institutionaliserats i 
dagens samhälle. Detta måste anses viktigt inte bara för att försöka fånga 
bokens tematik, utan kan också ses som en vital del både av läsförståelsen och 
av den demokratiska kompetensen. Att ta ungdomarnas intresse för doku-
mentärromaner på allvar och göra genren till föremål för undervisning är 
också ett gott exempel på hur skönlitteraturen kan skapa en plattform för 
diskussion om sanningar och kunskaper som konstruktioner, samt vem som 
har makten att definiera desamma. Som Nussbaum påpekat behöver en 
världsmedborgare inse att dessa sanningar och kunskaper kan te sig olika, 
beroende på olika förutsättningar och omständigheter. Textsamtalen får 
emellertid inte enbart användas som språngbräda in i svåra samtalsämnen, där 
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elevers föreställningar får bekräftelse. Lärarens uppgift är att förankra 
samtalen i den aktuella texten och den andres perspektiv. 

Lärares och elevers skilda världar 
Genom levda och medierade erfarenheter konstrueras ungdomarnas identiteter 
och svensklärarens beting är utmanande, men samtidigt skrämmande. Lärarens 
och elevens medierade erfarenheter ser i regel olika ut, vilket leder till att 
mången diskussion pågår mellan ungdomarna mellan lektionspassen, som de 
vuxna inom verksamheten inte har en aning om, väljer att blunda för, eller inte 
finner någon rimlig tolkning av. Tomas svar på min fråga ifall mångkulturell 
problematik är något som diskuteras mellan ungdomar, får stå som exempel: 
Skojar du eller? Det är samtalsämne nummer ett nu. Att svensklärare på 
fritiden skulle tvingas se på dokusåpor, sätta sig in i dataspelandets värld eller 
ha fantasy- och självbiografiska romaner på nattygsbordet förefaller orimligt i 
en redan ansträngd och uttänjd yrkesroll. Lärarnas studier i elevernas 
medieerfarenheter måste rymmas inom tjänsten och, som Ask påtalar i sin 
artikel, ses som kompetensutveckling.344 Möjligen kommer gapet mellan 
lärares och elevers medierade erfarenheter att lösa sig automatiskt i och med 
den ökade heterogeniteten på dagens lärarutbildningar, där de flesta studenter 
vuxit upp under i princip samma massmediala och mångkulturella villkor som 
de elever de ska undervisa. Den egna kulturen är emellertid mycket svårare att 
analysera än tidigare generationers. Dessutom visar historien att ungdoms-
kulturen tenderar att finna nya vägar att distansera sig från de vuxnas, varför 
problematiken i de olika erfarenhetssfärerna ständigt måste hållas vid liv inom 
lärarutbildningen. Med Tomas kommentar ovan förefaller det även viktigt att 
se över organisatoriska hinder på gymnasiet, där lärare idag stressar mellan 
lektionspassen, medan elevernas skoldagar ofta är väldigt ineffektiva med 
långa lektionsfria pass. Har gymnasieskolan något ansvar för det kunskapande 
som sker eleverna emellan medan de fördriver timmarna fram till dagens sista 
lektion och hur skulle i så fall det ansvaret se ut? 

Tomas vill inte lämna ifrån sig makten över det ”specifikt svenska”, vilket 
också speglas i hans framtida yrkesval. Polisen har, menar Tomas, tolknings-
företräde när det gäller vad som är acceptabelt i Sverige och han menar till och 
med att polisen borde få större befogenheter härvidlag. För Tomas handlar den 
mångkulturella problematiken främst om maktrelationer mellan svenskfödda 
och invandrade män och här bygger han sin retorik och argumentet: de måste 
anpassa sig, på föreställningen om en svensk nationalkaraktär och kultur som 
till varje pris måste bevaras. Stuart Hall benämner en sådan syn på identitet 
som essentialistisk, en särartspolitik som också kan knytas till nynazismen 
idag. Holmberg påpekar också hur nationalkaraktären som tankefigur spelat en 
större roll än biologisk rasism för eurocentrismen och ambitionen att leda 
”ociviliserade kulturer” in på den enda och rätta utvecklingsvägen. Jag har 
själv karakteriserat eurocentrismen som en expanderad etnocentrism – en 
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utökad vi-gemenskap – och en sådan blir också synlig i Tomas fördomsbilder 
genom den ensidiga fokuseringen på ”onda muslimska män utan moral” och 
kvinnors ”blåögdhet” i både biologisk och kulturell bemärkelse. Det ligger 
alltså en allvarlig problematik i att Tomas bara finner en diskurs inom vilken 
hans negativa upplevelser bejakas och accepteras, den diskurs som bygger på 
främlingsfientlighet. Hans strävan efter att i det offentliga visa upp en fasad av 
politisk korrekthet, leder till att kritik som kan vara viktig att genomlysa 
tystnar.  

Tomas har helt tappat intresset för den skönlitteratur som komplicerar hans 
egna försanthållanden. Han söker sig istället till det som han anser vara 
faktatexter – Internets hemsidor som levererar statistik och partipolitiska 
alternativ. Hans attityd till det mångkulturella kompliceras ytterligare av det 
ökade utbudet av faktionstexter (en härdsmälta mellan fiktion och verklighet 
som gör det problematiskt att finna en rimlig läsart) till vilka Gömda kan 
räknas. Tomas tar ingen notis om dramatiseringen och fiktionaliseringen av 
den verkliga händelsen utan läser den uteslutande som faktatext. Den gängse 
genremarkören för faktatexter, att höra alla parter, aktiveras dock aldrig, utan 
Tomas accepterar den subjektiva berättaren Maria. Marklunds balansakt 
mellan trohet gentemot källan och den konstnärliga friheten manipulerar och 
infiltrerar fakta, vilket ger upphov till den kritiska läsartens totala bortfall. Till 
detta kan läggas att det också hänt något med den uppdelning i naiva och 
vetenskapliga paradigm för fördomar som Åke Holmberg presenterade. De 
nynazistiska hemsidor som Tomas söker fakta från hämtar inte främst 
argumenten från en traditionell rasbiologisk diskurs, vilket gör dem 
vanskligare att urskilja men inte ofarligare. Argumenten har istället kommit att 
bli en slags retorisk röra med kulturella och biologiska förtecken. Det kan 
tyckas kontroversiellt att använda sig av dylika texter i undervisnings-
sammanhang, men jag menar att vi i skolan inte kan ignorera dessa texter. De 
lever uppenbarligen sitt egna retoriska liv och är därmed viktigt stoff även 
inom svenskämnet. Dessa främlingsfientliga hemsidor kunde stundom tas 
fram i litteraturhistorieundervisningen, för att synliggöra den publicistiska 
efterapningens konsekvenser. 

Hinder och möjligheter i undervisningen 
Man skulle kunna läsa Giddens som att lärarens uppgift är att stryka den 
ontologiska säkerheten medhårs och bekräfta elevers föreställningar, så att de 
står på en stabil grund på väg ut i vuxenlivet. Som det ser ut idag värjer sig 
också många lärare mot konfliktfyllda diskussioner i klassrummen.345 Nu visar 
dock Giddens hur dagens samhälle karakteriseras av motsägelsefylld informa-
tion, diskontinuitet och viss oordning i tingen. I en sådan verklighet ter det sig 
rimligt att eleven också får sin falska trygghet utmanad redan under skoltiden, 
då de tidiga omsorgspersonerna och betydelsefulla andra fortfarande finns till 
hands och kan vara behjälpliga i hanteringen av osäkerheten. När vi möter 
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Tomas blir det dock uppenbart, hur upplevelsen av att dela eller inte dela 
verklighet med andra människor är på en och samma gång skör och stabil.346 
Han har byggt upp sin fientliga syn på det etniskt mångkulturella samhället, på 
det han ser som en solid grund – brottsstatistik, massmediebevakning av 
invandrarproblematik och intressegemenskaper på Internet, vilket inte hindrar 
att han känner sig alienerad i klassen då han stöter på motstånd. Giddens 
menar att motstånd inte rubbar barnets tillit. Ontologisk trygghet är inte 
avhängigt fastklamrande vid gamla vanor. Andersson påtalar också i sin 
artikel att det inte nödvändigtvis är negativt att eleven känner en viss 
splittring, till följd av att en trygg föreställningsvärld satts i gungning – ”bara 
vi har ett språk att formulera vår vacklan i.”347 Att skapa kontinuitet genom att 
oreflekterat följa etablerade rutiner ger istället en tvångsmässighet som 
Giddens menar ”saknar den speciella hoppfullhet som skapar socialt 
engagemang bortom de etablerade mönstren.”348 I en ”ny” mångkulturell och 
medialiserad kontext förefaller detta ge implikationer för undervisningen, som 
av tradition tenderar att spegla det omgivande samhället snarare än stå för 
kreativitet och innovativa idéer.349 Detta faktum pekar på att man i en 
undervisningskontext inte enbart har att förmedla en positiv bild av det 
mångkulturella samhället. För att en förändring i människors attityder ska 
komma till stånd, måste även elevers fördomar och upplevda negativa aspekter 
av mångfalden konfronteras i klassrummet. En risk om det inte får utrymme i 
undervisningen, menar jag, är att dominansrelationer, fördomar och stereo-
typer av eleverna förstås som sanktionerade av skolan och samhället. 

Det finns emellertid svårforcerade hinder att överbrygga i undervisningen. 
Att som lärare, när främlingsfientliga yttringar uppenbarar sig, våga utforska 
hur djupt förankrade föreställningarna egentligen är, kräver en enad stånd-
punkt bland kollegor, arbetslag och skolledning i kombination med fort-
bildning. När denna enade front brister ges en i övrigt välartad elev, i rädsla 
för att stämplas som rasist, stora chanser att glida igenom 12-13 år i skolan 
utan att blotta sina etnocentriska föreställningar och få dem utmanade. 
Svenska och samhällskunskap, ämnen som Tomas anser viktiga och intres-
santa, samarbetar idag ofta över ämnesgränserna och för hans del betyder det 
ökade möjligheter till en positiv utveckling i hans demokratiska fostran. Men 
om inte skolan ger utrymme för motbilder gentemot de diskurser som 
underblåser fördomsfulla ideologier eller om dessa motbilder förblir obear-
betade, finns risken att Tomas fortsätter med en selektiv och bekräftande 
texthantering. Emilia som presenterades i kapitel fem tycker inte det är värt att 
ta konfrontation och konflikt för ett diskussionsämne som inte följs upp och 
ges det utrymme ämnet kräver. Hon menar att väldigt få, hon själv inräknad, 
hinner göra sig själv rättvisa och sätta ord på sina tankar över en enstaka 
lektion. De som anammat väletablerade berättarmönster är de enda som hörs i 
klassrummet, då allt mer undervisningsstoff ska få plats inom en konstant eller 
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krympande timplan. Här har Emilia en viktig poäng angående organisatoriska 
hinder för erfarenhetspedagogik och dialogisk undervisning, nämligen bristen 
på mer sammanhållna lektionspass inom kurserna. Möjligen vore det till hjälp 
att koncentrera kurserna mer och ha färre på gång samtidigt i gymnasieut-
bildningen. 

Kulturarv – för vem? 
Även om den narrativa fantasin i viss mån begränsas av selektiviteten i 
textvalen, har den också fått nya möjligheter på grund av medieutvecklingen. 
Emilia, som själv står med en fot i den svenska kulturen och den andra i den 
nordirländska, upplever av förklarliga skäl inte det mångkulturella samhället 
som ett hot utan som ett naturligt tillstånd. Hon har en bredare medierepertoar 
än Tomas, men man kan se att även hon söker sig till en viss typ av 
textinnehåll. Alla texter som bekräftar det mångkulturella och diversifierade 
tillståndet har relevans för hennes identitet. Hon rycks ofta med av TV och 
absorberas lätt av nyhetsutbudet: det tycker jag är intressant. Men det finns 
också en negativ effekt med en oselekterad medieanvändning: Så försöker jag 
läsa – vi har DN – försöker läsa den men man blir stressad. Den stress Emilia 
upplever, blir ofta uppenbar i intervjusamtalen om främmande kulturer och 
förefaller bottna i tillägnelsen av flera motsägelsefulla expertsystem och 
frågan hur man rättvist bedömer andra människor utifrån sina medierade 
erfarenheter. Hon omprövar hela tiden logiken i sina egna synsätt, prövar, 
förkastar och börjar om. Emilia refererar till film, skönlitteratur, musik och 
teater i våra samtal och har funnit queer-kulturen som det bästa alternativet till 
det som betecknas som mainstreem. De olika texttyperna eller medierna 
förefaller djupt sammanlänkade, både inbördes och i hennes identitets-
skapande. Fokuseringen på alternativa livsstilar, som utmynnat i insikten: så 
länge man är människa så är det bra, har lett till en del slutsatser kring de 
diskurser som oftast för oss in i cirkelresonemang angående dominans-
relationer. Emilia är den enda av de intervjuade ungdomarna som klart vågar 
ta ställning för homosexuellas rättigheter till adoption, till följd av att hon har 
avslöjat den dominerande diskursers retorik. 

Nihad Bunar visa på en grundläggande skillnad i identitetskonstruktionen 
beroende på om det för givet tagna blir bekräftat i vardagen (om man är 
svenskfödd i Sverige), eller om identifierings- och orienteringsmarkörerna 
ryckts undan (om man tvingats fly från hemlandet till Sverige). Förhållandet 
har alltså fått metodologiska konsekvenser för denna studie i mötet med Ajla. 
Intressant att notera här är dock att denna skillnad i identitetskonstruktionen 
inte i någon mån problematiseras i skolans styrdokument. Elevens trygga 
identitet är förvisso något som skolundervisningen är satt att främja, men detta 
görs bäst enligt läroplanen, genom att eleven får ta del av kulturarvet, uttryckt 
i bestämd form singularis, vilket inte kan tolkas som något annat än det 
svenska och västerländska.350 Om den kulturella mångfalden är att se som 
positiv för samhället, så borde tanken på olika kulturarv och värdegrunders 
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parallella existens internaliseras. Som Nussbaum påtalar kräver det mång-
kulturella samhället förståelse för hur gemensamma behov och mål realiseras 
på olika sätt, beroende på olika omständigheter och, vill jag här särskilt 
tillägga, ojämlik maktfördelning. I annat fall finns risken att den positiva 
synen på det mångkulturella samhället reduceras till en naivistisk kolorering 
av ett land som största delen av året är lite gråtrist. 

Där Tomas fokuserar kulturella skillnader, betonar Ajla likheter, vilket är 
följden av att de båda har ett behov av att skriva in sina identiteter i en specifik 
svensk diskurs – att tillhöra en gruppgemenskap. Ajla, som är djupt medveten 
om vad det svenska samhället förväntar sig av henne, visar ibland en nästan 
plågsam konformitet. Hon tycker sig vara välintegrerad, eller rent av 
assimilerad in i den svenska kulturen och svenskundervisningen har inte 
inneburit några problem för henne, så länge det egna berättandet och egna 
skönlitterära val haft en framskjuten plats. Ajla hade bråttom att delta i den 
ordinarie svenskundervisningen i grundskolan och jag menar att det finns all 
anledning att reflektera över samhällets och skolans förväntningar på de 
flyktingbarn som sitter i våra klassrum. Utan att föregå denna studies 
fortsättning, finns det tecken på att förmedlingen av det svenska kulturarvet 
via litteraturundervisningen komplicerar Ajlas identitetsskapande och känsla 
av sammanhang under kursen Svenska B, som klassen nu läser. När Bunar 
skrev sin artikel 2001, hade Sverige utfärdat permanent uppehållstillstånd åt 
cirka 60 000 bosniska flyktingar. I den stad där jag hämtar min empiri är de 
också den klart största etniska invandrargruppen, bland många. Frågan är om 
man från politiskt håll räknar med att en inarbetad mottagningsapparat – 
omhändertagande, asylprövning, kommunplacering, samhällsintroduktion 
under statligt överinseende bestående av språkinlärning, samhällsorientering 
samt diverse kurser och förberedelseklasser – räcker som insocialisering för att 
ha en ”trygg” svensk skolkanon som utgångspunkt?351 Nihad Bunar påtalar i 
sin studie att den svenska skolan i policydokument utmålas som en idealisk 
mötesplats för ungdomar med olika etniska och sociala ursprung, men att det 
ofta döljer sig en avgrund mellan vackra rekommendationer och vardags-
verklighet: ”Skolan är en institution som oftare återspeglar än förändrar 
tillståndet i det omgivande samhället”.352 Gillespies etnografiska studier, såväl 
som mina samtal med Ajla, visar att familjens gemenskap framför television-
ens nymuntliga berättande har en lika stor roll i integrationen, kompletterar 
kunskapandet och utgör en central förhandlingsarena mellan den bosniska och 
svenska kulturen. 

Medier och narrativ fantasi 
I och med att medierade erfarenheter tagit allt större utrymme i verklighets-
konstruktionen, har också individens möjligheter till medskapande ökat. 
Denna rätt att inte bara konsumera fiktion, har enligt mitt material lett till en 
naturlig förskjutning av makt i ungdomars vardag. Man tar för sig genom att 
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exempelvis se sig som en potentiell deltagare i dokusåpor, spela dataspel, delta 
i levande rollspel eller kanske som Benno och Miriam genom att pröva 
författandet. Möjligheterna är många och rymmer samtidigt stora möjligheter 
att sätta sig in i en annan karaktärs situation, att utveckla den narrativa 
fantasin.   

Miriam, som aktivt jobbar på sin fördomsfulla attityd lockas av både 
fantasy, levande rollspel och historiska romaner. Den sistnämnda blev till en 
aha-upplevelse möjligen på grund av att hon redan hade viss insikt i sitt eget 
fördomsmönster. För Sarah blev däremot Fogelströms Mina drömmars stad en 
plåga och kanske beror det på att hon ser sig själv som en fördomsfri person, 
utan behov av att få det mångkulturella samhället problematiserat. Miriam vill 
bli författare, men ser alternativet polis som mer realistiskt. Liksom fallet är 
med de blivande ”poliskollegan” Tomas förefaller Miriams omvärldsbild 
kaotisk, båda upplever frustration över en maktlöshet och tycks drivas av en 
önskan att göra något konkret åt tingens ordning. Till skillnad från Tomas, har 
hon under året ändrat fokus från förhållandet mellan infödda och inflyttade 
svenskar som grund för yrkesvalet, till det hon uppfattar som ett ytligt och 
dekadent samhälle med ansvarslösa och förflackade individer. Hon vet att hon 
aldrig kommer att få magiska krafter som i en fantasyvärld, att via ett trollspö 
göra världen till en bättre och tryggare plats. Möjligen framstår då ordnings-
maktens mandat att ingripa som ett gångbart alternativ eller att via litteraturen 
påverka tingens ordning – om det nu går… 

Thompson har beskrivit den komplexitet medieutvecklingen lett till för 
identitetsskapandet: ”jagbildningen och vad man lite obestämt kan kalla 
fantasilivet [blir] alltmer beroende av komplexa system för produktion och 
överföring av medierade symboliska former, system som de flesta individer 
har relativt liten kontroll över.”353 Om Thompson har rätt i sin analys finns det 
alltså starka argument för det vidgade textbegrepp som förskrivs i kursplaner 
för svenskämnet. Skönlitteraturen har traditionellt varit svensklärarens främsta 
verktyg för att utveckla den narrativa fantasi som eleven behöver för att kunna 
bedöma det främmande och annorlunda på goda grunder. Thompsons teorier 
implicerar emellertid att litteraturens symbolsystem inte är tillräckligt som 
kunskapskälla för en generation som vuxit upp i en miljö där gamla och nya 
kommunikationsformer ständigt korsbefruktar varandra. För att attityden till 
det mångkulturella samhället ska utvecklas i positiv riktning och utmana för 
givet tagna kunskaps- och maktförhållanden, måste individen ha förmågan att 
relatera de medierade erfarenheterna till de levda. Kanske möjliggörs inte 
detta längre om skönlitteraturen inte sätts in i det större och mer komplexa 
mediesammanhang som eleverna lever i. Emilias, Miriams och i viss mån 
Ajlas narrativa fantasi, visar sig i analysen vara långt mer utvecklad än de 
övriga ungdomarnas och vad som kan anses gemensamt för de tre tjejerna är 
just en bred medierepertoar. 
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”Den motsägelsefulla bildningen” idag 
I slutdiskussionen har både allmän- och litteraturdidaktiska konsekvenser av 
dagens komplexa förhållande mellan å ena sidan levd och medierad erfarenhet 
och å andra sidan de motsägelsefulla expertsystemen, behandlats parallellt. Jag 
har funnit det lämpligt att inte dela upp det som traditionellt ansetts som 
allmän- och ämnesdidaktiska angelägenheter, då resultaten enhälligt visar att 
de två perspektiven är avhängiga varandra. Här delar jag Fritzéns vision om ett 
integrativt förhållningssätt, där den demokratiska fostran ses som en del av 
ämneskunskapen. Jag vill här avsluta i samma anda, med att diskutera de 
paradoxer och hinder för demokratisk fostran i allmänhet och narrativ fantasi i 
synnerhet, som kan tillskrivas den individcentrerade förståelsen av demokrati, 
som genererat en konkurrenssituation om eleverna i dagens gymnasieskolor. 

Styrdokumentens skrivningar om det mångkulturella samhället som positivt 
förhåller sig rent normativt, en föreställning som ska genomsyra skolans 
arbete och förmedlas till eleverna. Samtidigt har utvecklingen lett till att 
enskilda gymnasieskolor, såväl som de program som där erbjuds i allt större 
omfattning homogeniserats, genom profileringar och inriktningar utifrån 
intressegemenskaper. Om tilltaget är ett försök att kringgå mångkulturell 
problematik i skolmiljön låter jag vara osagt, men jag menar liksom Lars 
Gustaf Andersson att det inte längre är skolans uppgift att skapa homogena 
grupper.354 Här har ”fotbollsgymnasium” fått klä skott för fenomenet, men i 
den stad denna studie hämtat empirin finns alla upptänkliga idrottsinriktningar 
– innebandy, friidrott, golf, tennis etc. – och jag finner här inga belägg för att 
den ena inriktningen skiljer sig från den andra. Därmed avspeglar många 
klasser idag i allt mindre grad det mångkulturella samhället utanför skolans 
grindar. Man kan givetvis fundera över i vilka möjligheter skolan och 
undervisningen i allmänhet har att fostra till ökad förståelse över kulturgränser 
i sådana homogeniserade miljöer. Hur läraren avvecklat sig själv som 
auktoritet har tidigare påvisats av bland annat Jan Thavenius, Sten-Olof 
Ullström och Gunnar Richardsson. Fotbollsledare och möjligen gäller det 
idrottsledare i allmänhet – har som Fundberg visat en självklar auktoritet bland 
de utövande ungdomarna. Fotbollsgemenskapen, som ungdomarna idag kan 
sälla sig till både inom och utanför skolan, kan därför möjligen hämma den 
narrativa fantasi som samhället efterfrågar. Risken finns att lärarens budskap 
blir underordnat för dessa individer. Det är hög tid, menar jag, att diskutera det 
lämpliga i att sortera upp ungdomar i intressegemenskaper inom gymnasie-
skolan, eftersom det så uppenbart går på tvärs med det övergripande demo-
kratiserande uppdraget i det mångkulturella samhället. 

Forskning följer 
Hur kan man då använda de resultat som framkommit i denna studie? Som jag 
redan i inledningen påtalade har svenskundervisningen här inte behandlats 
nämnvärt. Istället har jag fokuserat ungdomarnas föreställningar kring främ-

                                                 
354 Andersson, s. 112. 
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mande kulturer och deras referenser till olika texter vid våra samtalsintervjuer. 
Jag kommer emellertid att följa dessa ungdomar fram till studentexamen, och 
ställa de resultat som framkommit här i relation till undervisningen i kurserna 
Svenska B och Svenska C (den sistnämnda kursen är obligatorisk på samhälls-
vetenskapsprogrammet på den aktuella skolan). I det fortsatta studiet kommer 
jag främst att undersöka hur ungdomarnas medierade och levda erfarenheter 
som de här framträder, förhåller sig till erfarenheter via svenskundervisningen. 
Vilken relevans har ungdomarnas upplevda erfarenheter av det mångkulturella 
samhället i litteraturundervisningen? Vilka möjligheter ges att i bearbetningen 
av olika texter ge uttryck för erfarenheter hämtade utanför skolans domäner? 
Med dessa frågor vill jag bidra till en fortsatt och livaktig diskussion kring hur 
ämnet kan integrera demokratifostran i termer av narrativ fantasi i ämnes-
kunskapen. 
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Sammanfattning 
Skolans uppdrag är enligt styrdokumenten dubbelt i den meningen att eleverna 
inte bara ska förvärva kunskap genom undervisningen, utan de förväntas också 
fostras till kompetenta medborgare i ett demokratiskt samhälle. Betinget 
åligger samtliga skolämnen, men de båda uppdragen har traditionellt behand-
lats som två separata eller rent av konkurrerande uppdrag, där demokrati-
fostran reducerats till didaktikens hur-frågor, som exempelvis elevers 
medbestämmande i undervisningen och möjlighet till fler egna aktiva val. 
Detta har givit upphov till en individorienterad demokratiförståelse, som 
försvårar medborgarfostran i det mångkulturella samhället.  

I denna studie riktar jag intresset mot litteraturundervisningens potential att 
integrera kunskaps- och demokratiuppdraget. Den demokratiska kompetens 
som ska uppnås genom undervisningen kan ses som ett paraplybegrepp för en 
mängd kunskaper och färdigheter som eleven ska ha förmåga och vilja att 
omsätta i vardagspraktiken. Men enligt Läroplanskommittén handlar det 
främst om att förvärva en demokratisk grundsyn. Jag har här valt att fokusera 
två aspekter av den demokratiska kompetensen som i styrdokumenten utpekas 
som speciellt angelägna för skolan, nämligen att hos eleverna förankra en 
grundläggande positiv attityd till det mångkulturella samhället, samt utveckla 
deras förmåga att kritiskt granska den egna mediekulturen som kunskapskälla. 
Syftet är att utforska de medierade erfarenheternas komplexitet i vardagens 
sociala praktiker ur ett mångkulturellt perspektiv. Jag utgår från det vidgade 
textbegrepp som svenskundervisningen är satt att praktisera. Utifrån litteratur-
undervisningens demokratiserande uppdrag önskar jag främst besvara följande 
frågor: 

 
• Hur använder sig ungdomar av skönlitterära erfarenheter i förhål-

lande till andra medieerfarenheter av främmande kulturer?  

• Hur förhåller sig ungdomarnas medierade erfarenheter av det mång-
kulturella till deras levda erfarenheter? 

• Hur förhåller sig skolans uppdrag att förmedla en positiv bild av det 
mångkulturella samhället till det erfarenhetspedagogiska uppdraget – 
dvs. att ta utgångspunkt i ungdomars erfarenheter av den mång-
kulturella verkligheten? 

Det empiriska materialet i denna fallstudie består av sammanlagt arton 
samtalsintervjuer kring temat mångkultur och medier, med sex ungdomar i en 
klass på Samhällsvetenskapsprogrammet under det första gymnasieår, de läste 
kursen Svenska A. I studien representeras både ungdomar med svensk, 
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utländsk och dubbel etnicitet. De intervjuade eleverna har också fått vars en 
”berättelsebok”, där man haft möjlighet att skriva kring temat på eget initiativ. 
Dessa texter samt de texter som eleverna refererat till i intervjuerna blir här 
också föremål för analys.  

De teorier och begrepp som är fundamentala för analysen av mitt material 
är hämtade från discipliner som filosofi, sociologi, medieforskning, historia 
och litteraturvetenskap. Jag har tagit avstamp i diskursteorins ideologikritiska 
syn på förhållandet mellan språk och verklighet, där det förra inte är att se som 
en objektiv spegling av det senare. Språket anses istället ha en strukturerande 
princip som får maktrelationer i samhället att framstå, om inte som alltigenom 
logiska, så åtminstone mindre slumpmässiga och skrämmande, för att använda 
Michel Foucaults ord. Rådande dominansförhållanden finns inbäddad i all 
mellanmänsklig praktik och reproduceras både medvetet och omedvetet i 
vardagens sociala interaktion inom möjliga diskurser. Eftersom didaktiken 
förutsätter en övertygelse om en möjlig kunskapsutveckling, har jag dock valt 
att här använda mig av ett mindre determinerande diskursbegrepp hämtat från 
diskurspsykologin. I studier av hur olika fördomstyper bärs vidare och 
omförhandlas i samhället definierar man diskurser som flexibla resurser i 
social interaktion, med fokus på identitetskonstruktion i förhållande till det 
annorlunda och omvärlden. Historikern Åke Holmbergs svenska fördoms-
typologi påvisar samma flexibilitet, varför de fördomstyper han presenterar 
används synonymt med diskurser i analysen. 

Att identitetsskapandet blivit allt mer komplext och därmed en angelägen-
het för skolundervisningen i det senmoderna samhället blir uppenbart när 
sociologiska teoretiker beaktas. Anthony Giddens, Ulrich Beck och John B. 
Thompson m.fl., har här gemensamt tecknat bilden av de samhällsförändringar 
som gett upphov till nya identitetsmekanismer både på individ- och gruppnivå. 
Främst påpekas hur traditionernas makt fått ge vika för det kritiska förnuftet. 
Identitetsskapandet har blivit till ett reflexivt projekt, där individens val av 
identitetsmarkörer synes oändliga och instabila. Emellertid har framtids-
optimismen bytts mot framtidscynism, på grund av det risksamhälle vi byggt 
upp. Individen tvingas också i allt högre grad att ta ställning till de sinsemellan 
motstridiga auktoriteter på olika expertisnivå som massmedier erbjuder. 
Dessutom har den ökade migrationen över nationsgränser och massmediers 
ökade bevakning av främmande kulturer skapat ontologisk osäkerhet, på så 
sätt att det förment naturliga i den egna kulturen blir påtagligt. 

Hotet om en ökande ontologisk osäkerhet får lätt apokalyptiska undertoner, 
men flera teoretiker pekar på det faktum att den tvärtom är nödvändig för 
kunskapsutvecklingen i globaliseringens tidevarv. Att upptäcka det förment 
naturliga i den egna kulturen och identiteten är förutsättningen för en 
nyanserad bild av den annorlunda. Filosofen Martha C. Nussbaum pekar på 
hur det behov av världsmedborgare, som redan Sokrates såg behov av, blivit 
akut i dagens mångkulturella verklighet. Det räcker inte längre med 
medborgare som fungerar i en lokal mångkulturell kontext, menar hon, utan 
människor måste ha förmågan att kritiskt granska bevekelsegrunderna för sina 
föreställningar var helst i världen de utmanas. Nussbaum pekar på en rad 
kunskaper som en världsmedborgare måste besitta, men centralt i denna 
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litteraturdidaktiska studie är hennes begrepp ”narrativ fantasi” (narrative 
imagination), som jag ser som centralt för litteraturundervisningens demo-
kratifostrande beting i ett mångkulturellt samhälle – förståelsen för vad det 
skulle innebära att vara i en helt annan individs position och kunna bedöma 
dennes berättelse utifrån fakta, logiskt resonemang samt kunskap om de 
intentioner som ligger bakom den andre individens handling i dennes 
historiska och sociala kontext. 

Holmberg beskriver svenska publicister som kolonial- och imperiemakt-
ernas efterapare och en översikt över dagens medieforskning visar på att 
massmedier än idag använder sig av samma förenklande, generaliserande och 
fördomsreproducerande strategi. Det ligger i massmediers natur att de skapar 
kollektiva bilder av annorlunda kulturer och det existerar idag två parallella 
diskurser kring det etniskt mångkulturella Sverige – invandraren som 
möjlighet, kontra invandraren som problem. Emellertid visar tidigare forsk-
ning att den förstnämnde presenteras som det undantag som bekräftar regeln, 
nämligen invandraren som problem. Dessutom förflyttas fokus mellan olika 
grupper och fenomen över tid, även om ”muslimer” förefaller utgöra huvud-
problemet. Idag är det den unga muslimska kvinnan och hedersmordsdebatten 
som står i centrum för mediernas intresse, dock med hjälp av samma 
stereotyper som styrde retoriken redan under kolonialismens brådaste dagar. 

Resultaten av denna studie visar att skönlitteraturen, trots larmrapporter om 
minskad bokläsning, fortfarande spelar en stor och aktiv roll i ungdomars 
förståelse för främmande kulturer. Detta gäller förvisso inte alla, men risken 
att de som har valt bort skönlitteraturen inte ska utveckla sin narrativa fantasi 
har teoretiskt sett minskat med medieutvecklingen. Det är till stora delar en 
angelägenhet för lärarutbildningen att göra något konstruktivt av denna 
möjlighet. Vidare visar sig i min studie att de ungdomar som har bredast 
medieerfarenheter också visar på ett större mått av narrativ fantasi, vilket 
stöder Thompsons teorier om att medieutvecklingen gjort oss beroende av mer 
komplexa symbolsystem för kunskapande. Detta borgar också för att det 
vidgade textbegreppet i undervisningen är berättigat. Noteras bör att för dessa 
ungdomar med en bredare medieerfarenhet har fortfarande skönlitteratur-
läsningen hög prioritet. 

Levda erfarenheter spelar fortfarande en viktig roll för identitetsskapandet 
men i det senmoderna och medialiserade samhället har medierade erfarenheter 
fått en allt större inverkan. Det framstår av ungdomarnas utsagor som om de 
senare rent av vunnit i auktoritet över de egenupplevda erfarenheterna. 
Samtliga har med sig positiva upplevelser från kamrater med rötter i andra 
kulturer, men dessa tenderar att behandlas som sekundära eller som avvikelser 
i förhållande till den kollektiva mediereproducerade diskursen. Intresset för att 
ta del av andra människors upplevelser framstår emellertid som stark. När det 
gäller ungdomarnas genreval visar resultaten på att självbiografier, jämte 
fantasy röner störst intresse. Det framstår som egalt för dessa läsare om det 
handlar om fakta eller fiktion – så länge det förefaller verkligt läser man texten 
som fakta. För att fiktionen ska ha relevans måste gränsen framstå som 
övertydlig såsom i fantasygenren. Ungdomarnas nyfikenhet inför självbio-
grafiska texter är inte oproblematisk om man ser till den genreglidning som 
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idag allt oftare synliggörs på bokdiskarna genom beteckningen dokumentär-
roman. Anders Ohlsson pekar på manipulationen av den pakt som författaren 
ingår med läsaren om att berätta ”sanningen”. I självbiografin där författaren, 
berättaren och huvudkaraktären oftast ryms inom en och samma existerande 
person, har denne ett subjektivitetsprivilegium på grund av sina första-
handserfarenheter av en viss problematik som intresserar läsaren. I 
dokumentärromanen finns emellertid ett filter mellan den som upplevt 
händelsen och läsaren – nämligen en författare (idag ofta en journalist) som 
balanserar mellan trohet gentemot källan och sin konstnärliga frihet att 
dramatisera historien. I läsningen av dokumentärromaner osynliggörs ofta 
detta filter genom att författaren för autensitetens skull använder sig av en 
jagberättare. Självbiografier och dokumentärromaner är ett angeläget ämne för 
litteraturundervisning, men frågan om produktionsvillkor, sanning och 
kunskap måste finnas med som en bärande del i kunskapen. 

Under ungdomarnas första gymnasieår har man bara haft tillfälle att 
diskutera mångkulturell problematik en enda gång och det var under en 
samhällskunskapslektion. Emellertid förefaller de organisatoriska ramarna 
sätta stopp för deliberativa samtal, då endast de elever som anammat 
etablerade berättarmönster och klichéer hinner göra sina röster hörda under en 
enstaka lektion. Mellan lektionerna fortsätter dock diskussionerna utan läraren 
som moderator. Den mångkulturella problematiken är samtalsämne nummer 
ett nu. För de elever som har starka negativa upplevelser av det mångkulturella 
samhället, är det dock uppenbart att normen i skolan förbjuder dem att 
verbalisera dessa. Det har emellertid skapats forum för att ventilera åsikterna 
utan motargument genom de homogeniserande intressegemenskaper skolan 
erbjuder idag. När det gäller de elever i klassrummet som har icke-svensk 
etnicitet och en traumatisk flyktingbakgrund ges heller sällan tillfälle att vittna 
om sina erfarenheter. För dem framstår det tydligt att det svenska samhället 
avkräver dem konformitet, trots kamraternas intresse för annorlunda öden. I 
denna studie stiftar vi bekantskap med bosniska Ajla, som förvisso 
återkommande påtalar att de som har en annan uppfattning än hon själv säkert 
har sina skäl, utan aktivt försök att sätta sig in i vilka dessa skäl skulle kunna 
vara. Det kan på ett ytligt plan förefalla handla om ren språkförbistring, men 
en viktig del av denna kan vara att hon fortfarande är fullt upptagen av att söka 
möjliga diskurser för att verbalisera sina egna traumatiska upplevelser. 
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Bilaga 1 (1/3) 
 
 

Levande rollspel, eller lajv som det oftast kallas, är, liksom fantasirollspelen 
en teaterliknande aktivitet. Lajv har en del av sitt ursprung i rollspelen men är 
idag en helt egen verksamhet som skiljer sig väsentligt från dessa. I korthet 
innebär ett levande rollspel att man samlas i en skog eller inne i en sluten lokal 
och leker tillsammans för en kort tid. Var man är och vilken rekvisita man har 
beror på genren man har valt. Det finns lika många olika teman som det finns 
teman i böcker och filmer.   

Ett levande rollspel har tre faser: idé, utveckling och evenemang. De flesta 
lajv startar med att en arrangörsgrupp får en idé kring en speciell händelse 
eller något de skulle vilja se iscensatt. Då de konkretiserat idén börjar arbetet 
med att utveckla tankarna till ett genomförbart arrangemang.   

Tillsammans arbetar arrangörer och deltagare med allt från att skapa 
individuella roller och själva bakgrundshistorien till de mer praktiska sakerna 
så som dräkter, bostadsytor och vattenförsörjning. Själva lajvet pågår vanligen 
i mellan en och sju dagar och involverar allt från 10 till 1000 deltagare. 
Givetvis blir arrangemang med så olika förutsättningar mycket olika.   

Under lajvet talar och uppför sig deltagarna i enlighet med den påhittade 
världen och rollerna. Förutom en övergripande ramberättelse finns det ingen 
förutbestämd handling, i stället växer historien fram allt eftersom, beroende på 
hur spelarna väljer att agera. För att styra förloppet finns det vanligtvis 
speciella regler. Detta gäller främst sådant som inte kan gestaltas fullt ut, utan 
kräver ett stort mått fantasi och urskiljning, exempelvis strid och magi.   

Ett levande rollspel skapar möjligheter att se saker ur nya perspektiv. 
Många lajv innebär att deltagarna intresserar sig för sådana hantverk som 
annars glöms bort allt mer. Sånger, danser, skomakeri, sömnad och andra 
viktiga kulturarv får liv igen. Hantverken är, förutom den sociala, en av de 
mest framträdande delarna av lajvhobbyn.355  
 

                                                 
355 http://www.sverok.se/363.0.html 
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Bilaga 2 (2/3) 

En dag i koncentrationslägret 
 
Min pappa hade aldrig kunnat föreställa sig att ett krig skulle bryta ut i vårt 
land. Det mest hemska och mest otänkbara var att han skulle hamna i 
koncentrationsläger eller fängelse. Man har alltid tänkt att sådana saker händer 
bara andra människor men inte en själv. Det hade ändå hänt honom. Han var 
382 dagar i ett koncentrationsläger mitt i Europa för 11 år sedan i sin hemstad. 
Så här såg en av de 382 dagarna ut: 

 
En cell i storlek 6,5 x 4,5 m med 76 personer som inte hade plats att varken 

stå eller ligga.  
En oerhörd tystnad med väntan på att dörren ska öppnas där tjetnici 

(serbiska soldater) ska stå vid ingången. Alla förväntade sig att de skulle bli 
utkallade, vilket betydde att man skulle slås medvetslös eller bli dödad. 

Men tystnaden varade inte för evigt. Man hörde alltid vrål och outhärdlig 
smärta. I cellen kände man alltid döden närvarande, eftersom de inte fanns 
någon medicinsk hjälp för sår efter tortyren. Kvävande luft, illaluktande stank, 
värme ökade infektionsrisken för dem när de återvände från misshandeln. 
Många dog av detta. 

De som blev bortförda kom oftast inte tillbaka eller så kom de tillbaka 
ihjälslagna, antal ihjälslagna fångar byttes ut med nya. 

 
Oftast hördes vrål i hallen av dem som blev slagna. Deras skrik var 

outhärdligt, till slut hörde man bara ett ordlöst vrålande. Det vrål var 
fruktansvärt och det kändes som om man själv blev slagen. 

Rädslan var alltid närvarande. Människan tappade hopp om att överleva, 
sedan blir allt tyst. Fångarna talade inte med varandra. De sa inte ett ord men 
blicken säger allt. Utspärrade, stirrande ögon. Iskalla ögon stirrar. Stirrar rakt 
ut i den kalla natten. 

Smala bleka ansikten, hår av svett och smuts, förskrämda blickar som säger 
mer än ord. Det finns inte ord som kan beskriva de situationer. 

 
I cellen slängde man in en hink med illaluktande mat och några bröd. Ett 

mögligt bröd till 18 personer som fick dela. Vatten fick de i genomsnitt ett 
glas per person varje dag, men det förekom flera dagar utan varken mat eller 
vatten. Människan känner inte hunger, inte törst men den närvarande rädslan 
för att överleva. 

 
Tiden flöt oerhört sakta. En dag varade lika långt som ett år. Varje år, varje 

dag, varje timme, varje minut och sekund, levde han i ständig skräck. 
Han kunde inte sova, ville inte, vågade inte rädd att drömma mardrömmen 

och sen vakna och märka att han levde i den. Tysta andetag när natten smyger 
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in. Samma mörka skuggor som än en gång drar fram. Tankar i det tysta, 
samma undran än en gång. 

 
Åter igen skulle dörren öppnas, några fångar skulle tas ut, en lättnad att det 

inte var han men med medkänsla för den som blev utförd och som långsamt 
skulle dö. För det kunde också inträffa honom nästa dag. 

 - Tröttheten besegrade kroppen, till slut blev det för mycket för mitt hjärta. 
 
Jag kunde inte stå och se på när alla led i vidrig smärta, en olidlig smärta. 

Darrande, bräckligt hukade jag mig bland andra fångarnas ben, för det skulle 
inte finnas plats att lägga sig. Fast jag inte var ensam i de rummet så kände jag 
ensamheten. Jag skulle sluta mina ögon men inte somna, med väntan på nästa 
inkallelse från dörren… att jag kanske skulle vara den som stod på tur, som 
skulle ta mina sista steg på väg mot döden. 

Inte ens på natten fick de ro och oftast på natten fördes de till arkebusering. 
Och från dag till dag skulle det fortsätta så… 

Jag reser på mig igen, tung och vilse. 
Kvar är ensamheten, infiltrerar hela mitt sinne. Aldrig kommer det bli en 

stund som denna. Inget kommer någonsin bli som det var. 
 
Inlåst och bedövad känsla. En rädsla för att låta ödet råda. Rädslan för att ta 

stegen på osäkerhetens makt. Ett sårat hjärta och skräcken för att mista 
kontrollen. 

 
Sorg… som ett blödande svidande sår som inte går att glömma, något som 

trängs fram utan vilja, ett sår som inte läker, kan bara skyddas med ett plåster 
av tid, men aldrig sluta svida. 

 
Krig är en lek för de stora. 
Som drabbar de små. 
 
Jag lät mig pappa berätta hur det var på koncentrationslägret. 
Hans ord förvandlades till något tungt, hans röst var hes, han pratade sakta 

men tydligt, han var så inne i det. 
Det kändes jobbigt till och med för mig, att bara höra honom berätta och se 

på hans ansiktsuttryck. 
Det känndes som om jag hade en sten i mina lungor, jag kunde knappt hålla 

tårarna borta. 
Min pappa har aldrig berättat allt som han upplevde under kriget, hans skäl 

var att skydda mig. 
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Bilaga 3 (3/3) 
 

Jag hittade ett brev som jag själv har skrivit för ett par år sedan. Det har berört 
mig mycket och jag har fått minnesblickar på de minnen och känslor jag hade 
då, men som jag fortfarande bär någonstans inuti mig. 

Jag tror att jag skrev det då det var en väldigt svår tid för mig, då jag hade 
kommit till Sverige. Då allting började bli nytt för mig och jag hade svårt att 
komma in i samhället kompisar och skolan. Då jag var tvungen att påbörja ett 
nytt liv och glömma det gamla. Den gamla som jag aldrig glömt som jag 
ibland lever i, som om jag ibland åker flera år tillbaka i tiden. 

Brevet har jag skrivit på bosniska, men jag har försökt att översätta det så 
korrekt och likt som möjligt. 

Barnens rop för livet utan rädsla 
Gud, förvandla varje upphöjd hand på livets barn till sten. 

Till vem ska man vända sig i denna mörka värld? Jag är rädd för vuxna 
människor, jag litar inte på dem. Många är grymma. Och elaka. Hur ska jag 
känna igen dem som inte är det? 

För ett par år sedan var jag ett lyckligt barn. Är jag fortfarande ett barn? Ja. 
Bara på ålderns ålderdom. 

Kriget har förstört min barndom. Jag kommer inte ihåg lyckliga händelser 
från föregående åren. De har inte funnits. Jag kommer inte ihåg födelsedagar, 
vinter och sommarlov, högtider och resor… Jag minns bara rädslan. Två års 
rädsla. Rädslan för livet och rädslan för döden. 

Jag minns de djupa, mörka, kalla källare, oljudet av granaterna, hemska 
detonationer och rapport från sjukhusen. Det har omkommit femton och trettio 
skadade människor, av dem fem barn… 

Gud, vem har gett människorna rättighet att döda barn och att fylla deras liv 
med rädsla. 

Min rädsla landar från berg runt staden. Kryper ut från täta och djupa 
skogar som smyger sig in i mitt liv. Omringar mig som den luft jag andas i. 
Vart jag än är på väg, väntar den på mig. I mitt rum, i mörka källare, i 
trädgården, i skolans bänk, i mammas blick. Jag är rädd för varje ny dag. 
Vilken sorts ondska dagen kommer föra med sig. Jag har sett människor 
träffade av skott, döden, hunger och armod. Vad kan mer hända? 

Jag skulle åter igen vilja vara lättsinnig som förr. Jag skulle vilja börja i en 
fri skola, kliva säkert. Jag skulle vilja sova lugnt och vilja säkert veta att min 
pappa kommer hem levande och frisk. Om jag överlever och växer upp, ska 
jag viga mitt liv kamp mot barnens största fiende, kamp mot rädslan. 

Så länge man låter små 
barn lida finns det 

ingen sann kärlek i denna 
värld. 

                                                       (Isadora Duncan 1878-1927) 
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